Notulen B&W vergadering van 15 januari 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 8 januari 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

947090 FW

Vaststelling 'Parapluplan Verlegging gasleiding Airpark' Cranendonck
Conform voorstel
1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Parapluplan Verlegging gasleiding –
Airpark’, Cranendonck vast te stellen;
2. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan ex. Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat er geen sprake is van kostenverhaal bij dit
bestemmingsplan.

5.

945688 FK

Evaluatie Subsidie Ondernemerskracht Cranendonck
Conform voorstel
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de evaluatie van de Subsidie Ondernemerskracht
Cranendonck staat, ter informatie aan de gemeenteraad toesturen.
2. Akkoord gaan met het advies om de huidige verordening en werkwijze voort te zetten.

6.

805091 FK

EZ Raadsinformatiebrief over resultaten benchmark MKB-vriendelijkste gemeente 2018 Conform voorstel
Bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de resultaten van de benchmark MKB-vriendelijkste
gemeente 2018 zijn gegeven, ter informatie aan de gemeenteraad toesturen.

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

7.

943944 ML

Subsidieverlening budgetsubsidie 2019 Basisbibliotheken Budel en Maarheeze
Subsidie verlenen van € 462.989 voor 2019.

Conform voorstel

8.

937194 ML

Overeenkomst leerlingenvervoer
De overeenkomst leerlingenvervoer met twee jaar verlengen tot 31 juli 2021.

Conform voorstel

9.

939652 FK

Controleprotocol 2018 met bijbehorend normenkader
1. Instemmen met het controleprotocol 2018 met bijbehorende normenkader
2. Raad voorstellen om het controleprotocol met bijbehorend normenkader vast te stellen

Conform voorstel

10. 912590 RK

Machtigen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor afhandeling massaclaim Truckkartel Conform voorstel
a) de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost te machtigen om namens de gemeente
Cranendonck opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel;
b) de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost te machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel
namens de gemeente Cranendonck te machtigen alle (proces)handelingen te (laten)
verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering tot verkrijging van
schadevergoeding;
c) te besluiten de voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding over te
dragen aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

11. 776987 ML

Beleidsregels kinderopvang
Akkoord gaan met aangepaste beleidsregels kinderopvang

Conform voorstel

12. 946983 RK

Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 en werkprogramma 2019 MRE
1. Instemmen met het samenwerkingsakkoord 2019-2022 MRE;
2. Instemmen met het werkprogramma 2019 van MRE;
3. Instemmen met bijgevoegde concept raadsvoorstel, - besluit en concept zienswijze en
die aanbieden voor bespreking en vaststelling door de gemeenteraad.

Conform voorstel

13. 946115 ML

Beantwoording raadsvraag inzake regresrecht Wmo
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform voorstel

Aandachtspunten

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

14. 945440 FW

Besluit

Aandachtspunten

Vaststelling bestemmingsplan Moonslaan 22 te Maarheeze
Conform voorstel
1. Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder inzake ‘Moonslaan 22 te Maarheeze’ vast te
stellen.
2. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘Moonslaan 22 te Maarheeze' vast te
stellen;
3. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan ex. Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen omdat kostenverhaal niet aan de orde is en enkel een
planschadeverhaalsovereenkomst is opgesteld.

15. 907253

FW Woningbouwontwikkeling Burg. Wijtestraat e.o.
Anders
 Instemmen met de gemaakte afspraken
 Gemeenteraad voorstellen in te stemmen – in afwijking van de daarvoor vastgestelde prijs
– met de verkoop van 740 m2 openbaar groen om niet
 Gemeenteraad voorstellen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden in te
stemmen met de bouw van een woning

16. 949202

FW Zienswijze watervergunning Refresco (ondiepe onttrekking)
Conform voorstel
In te temmen met de zienswijze op de ontwerp watervergunning van Refresco en deze door te
sturen naar het bevoegd gezag.
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