Notulen B&W vergadering van 18 december 2018
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 11 december 2018 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

Conform voorstel

4.

928903 ML

Budgetsubsidie 2019 verlenen aan Zuidzorg (jgz)
Een budgetsubsidie van € 312.312,00 verlenen voor 2019 aan Stichting Zuidzorg voor
jeugdgezondheidszorg.

5.

925322 FW

Handhavings- en uitvoeringsplan Wabo 2019-2022
Aangehouden
- Vaststellen Handhavings- en uitvoeringsplan Wabo 2019-2022;
- Bijgaande RIB ondertekenen en het plan ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad;
- Het Handhavings- en uitvoeringsplan Wabo 2019-2022 ter kennisname aanbieden aan de
provincie in verband met haar toezichthoudende rol.

6.

929810 RK

Raadsinformatiebrief maatregelen inzake overlast AZC
Conform
De raadsinformatiebrief 'Maatregelen bestrijding ervaren overlast bewoners AZC' vaststellen
en doorgeleiden naar de raad.

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

7.

929247 ML

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
Vaststellen besluit maatschappelijke ondersteuning 2019

Conform voorstel

8.

925554 FW

Bezwaarschrift zaak 925554
Conform voorstel
Besluiten om, met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie en overneming
van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
3. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

9.

932713 FW

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2019
Conform voorstel
1. Vaststellen van Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2019
2. Akkoord gaan met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om
het reeds in de
begroting 2019 gereserveerde krediet van € 470.000,- beschikbaar te stellen.

10.

899593 FK

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
1. Instemmen met de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
2. De raad voorstellen om de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te
stellen.

Conform voorstel

11.

907041 FW

Afsluiten zandpad Keunenhoek gemotoriseerd verkeer
1. Akkoord gaan met concept verkeersbesluit 907041
2. Akkoord gaan met het omzetten van het concept naar definitief verkeersbesluit op het
moment dat we geen zienswijzen binnen krijgen

Conform voorstel

12.

924563 RK

Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Conform voorstel
a) de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel 20192022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;

Aandachtspunten

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

b) de gemeenteraad voor te stellen de risico’s ‘de gevolgen van extreem weer’ en ‘de
gevolgen van aantasting van de cybersecurity / cyberdreigingen’ te bestempelen als
prioritaire risico’s;
c) de gemeenteraad voor te stellen deze prioritaire risico’s op te laten nemen en uit te
werken in het Regionaal Beleidsplan dat door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
wordt opgesteld.
13.

924742 ML

Tarieven sportaccommodaties 2019
Verhogen tarieven sportaccommodaties 2019.

Conform voorstel

14.

930720 ML

RIB verzelfstandiging van de weekmarkt
Conform
Vaststellen bijgevoegde RIB inzake de ontwikkelingen van de weekmarkt in het centrum van
Budel en doorsturen naar gemeenteraad.

15.

932792 ML

Verzoek schoolbestuur Skozok om beschikbaarstelling middelen voor realisering
Conform voorstel
asielzoekersschool
1. Instemmen met de beschikbaarstelling van € 231.681,- per 1 januari 2019 voor de opstart
van de asielzoekersschool, die met ingang van 31 januari 2019 verbonden wordt aan
basisschool De Stapsteen en gehuisvest wordt in Brede School De Muzenberg te Maarheeze;
2. Instemmen met de bekostiging van het verschil tussen personeelslasten en de
Rijksbekostiging, die maximaal
€ 231.681,- bedraagt, te dekken uit de in 2019 van het rijk te ontvangen OHBA-middelen
(rijksbijdrage voor huisvesting asielzoekersbasisschool);
3. Instemmen met de beschikbaarstelling van vooralsnog maximaal € 138.000,- ten behoeve
van de eerste inrichting van de school, eveneens ten laste van de te ontvangen OHBAmiddelen;
4. kennisnemen van de overige werkafspraken, zoals opgenomen in de aanvraag van 10
december 2018 van Skozok en opgenomen in dit voorstel;
5. De gemeenteraad via bijgaande Raadsinformatiebrief informeren
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

Vervallen

16.
17.

931929 FW

Conform voorstel
Nieuwe beslissing op bezwaarschrift 261180
Besluiten om , met inachtneming van uitspraak Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
en overname van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen:
1. De bezwaren gegrond te verklaren;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding ten bedrage van € 1.002,-- toe te kennen;
3. Besluiten tot handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom;
4. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakte besluit vast te stellen.

18.

916751 ML

Combinatiefuncties 2019-2020
1. Akkoord gaan met bijgevoegde verdeling combinatiefuncties 2019-2020
2. Bijgevoegde beschikkingen versturen

19.

810941 ML

Tennisbanen Maarheeze
Conform voorstel
1a. meewerken aan het verzoek van Tennisclub Maarheeze om twee banen weer
bespeelbaar te maken (renoveren)
1b. aan de raad een krediet vragen van € 47.000 voor renovatie van twee banen en daarmee
akkoord gaan met een verhoging van het tekort op de begroting met € 3.100,(kapitaallasten van 1 baan à € 30.000,-)
2. toestemming geven het centre court op te knappen

20.

81606 FK

21.

931979 FW

Verkoop grond De Neerlanden II aan omwonenden Sterkselseweg 36 tot en met 52
Aangehouden
(even-genummerd)
De strook grond aan de achterzijde van de woningen aan de Sterkselseweg 36 tot en met 52
(even-genummerd) tegen bouwgrondprijs verkopen onder volgende voorwaarden:
- De beoogde grond ligt maximaal 5 meter achter de huidige perceelgrens;
- Uitgangspunt van de gemeente is dat verkoop pas plaatsvindt als alle
eigenaren/omwonenden meedoen, ter voorkoming van kanteelvormige percelen;
RIB voortgang afvalbeleidsplan
Conform voorstel
In te stemmen met de raadsinformatiebrief: voortgang afvalbeleidsplan.

Conform voorstel
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OPENBAAR
Nr.

22.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

935040 ML

Conform voorstel

Budgetsubsidie 2019 Lumens, Cordaad en Combinatie jeugdzorg
1. Budgetsubsidie verlenen aan Lumens ter hoogte van € 263.000 voor het jaar 2019
2. Budgetsubsidie verlenen aan Combinatie Jeugdzorg ter hoogte van € 348.000 voor het
jaar 2019
3. Budgetsubsidie verlenen aan Cordaad ter hoogte van € 378.000 voor het jaar 2019
4. Het afdelingshoofd E. Arts eenmalig machtigen om de betreffende beschikkingen aan
deze organisaties te ondertekenen.

Aandachtspunten
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