Notulen B&W-vergadering van 14 mei 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 7 mei 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

1017901 FK

Aandachtspunten

Jaarrekening 2018
Conform voorstel
1. Instemmen met de jaarrekening 2018
2. De raad voorstellen om:
a. De jaarstukken 2018 vast te stellen (inclusief begrotingswijziging).
b. De over te hevelen budgetten conform bijlage 5 van de jaarstukken van dienstjaar 2018
naar 2019 ad
€ 538.784 beschikbaar te stellen voor het doen van uitgaven in 2019 waarvoor deze
zijn bestemd.
c. In te stemmen met het afsluiten van de onderstaande kredieten (3a t/m 3d) en hiermee
achteraf van budgetten
bij te stellen/autoriseren.
d. De herziene exploitatiebegroting van Airpark II/IIb vast te stellen.
e. In te stemmen met de tussentijdse winstneming van € 868.051 voor Airpark fase II/IIb.
g. Het resultaat ad € 70.357 aan de algemene reserve toe te voegen
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

5.

1017904 FK

Conform voorstel
1e Burap 2019
1. Instemmen met de 1e burap 2019.
2. De raad voorstellen om:
a. de 1e Burap 2019 en de daaruit voortvloeiende mutaties vast te stellen (inclusief
begrotingswijziging).
b. een krediet voor huisvesting en 1e inrichting asielzoekersbasisschool van € 213.000
te voteren.
c. een krediet voor huisvesting en 1e inrichting school voor voortgezet onderwijs
voor asielzoekerskinderen van € 150.000 te voteren.
d. Wijzigingen uitgangspunten 7 en 16 van de Nota activering, waardering en
afschrijving 2015-2018 vast te stellen.

6.

1017907 FK

Kadernota 2020
1. Instemmen met de kadernota 2020
2. De raad voorstellen om de kadernota 2020 vast te stellen

Conform voorstel

7.

1017515 FK

Kostendekkende leges 2019
1. Kennisnemen van onderzoek naar kostendekkende leges
2. De raad voorstellen om de leges te verhogen naar 97% kostendekkende tarieven met
uitzondering van de leges kabels en leidingen, gehandicaptenparkeerkaarten en
horeca/evenementen

Conform voorstel

8.

899593 FK

Raadsvoorstel verordening leges 2019 en de bijbehorende tarieventabel 2019 en de
ROEB-lijst 2019.
Instemmen met raadsvoorstel tot vaststelling van verordening op de heffing en invordering
van leges 2019 en de bijbehorende tarieventabel 2019 en de ROEB-lijst 2019.

Conform voorstel

9.

1011240 ML

Beleidsregels Wmo 2019 inclusief normenkader hulp bij het huishouden
1. Instemmen met beleidsregels Wmo 2019
2. Instemmen met normenkader Hulp bij het huishouden

Conform voorstel

Aandachtspunten
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

3. Instemmen met inwerking treden per 1 juni 2019
10. 1011284 FK

Raadsinformatiebrief tussentijdse winstneming Airpark II/IIb en herziening
grondexploitatie Airpark II
Akkoord gaan met het aanbieden van de raadsinformatiebrief tussentijdse winstneming
Airpark II/IIb en herziening grondexploitatie Airpark II aan de gemeenteraad.

Conform voorstel

11. 1013802 FK

RIB herinrichting Stationsstraat Maarheeze
Instemmen met de bijgevoegde RIB herinrichting Stationsstraat Maarheeze.

Conform voorstel

12. 1015336 RK

Begroting 2020-2023 GRSA2

Conform voorstel

1. Kennisnemen van de begroting GRSa2 2020-2023.
2. De raad voorstellen om een positieve zienswijze te sturen naar het bestuur van de GRSa2.
13. 1013124 ML

Vaststellen budgetsubsidie 2018 Stichting Zuidzorg
De budgetsubsidie 2018 voor Stichting Zuidzorg vaststellen op € 278.698,00.

Conform voorstel

14. 1002135 FW

Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid
De landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid vaststellen als beleid.

Conform voorstel

15. 1010663 ML

Primaire begroting de Risse 2020
Conform voorstel
1. Kennis te nemen van de primaire begroting van de Risse 2020.
2. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de primaire begroting en geen zienswijze
in te dienen bij het bestuur van de Risse.

16. 1014876 ML

Vangnetuitkering Participatiewet 2018
Conform voorstel
1. Verklaren dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck
aanvullende interne en externe maatregelen heeft getroffen en nog gaat nemen om te komen
tot verdere tekortreductie op de uitkeringsgelden.
2. De Raad voorstellen te bevestigen dat het college maatregelen heeft genomen en gaat
nemen om tot een tekortreductie op de uitkeringsgelden te komen.
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

3. Overgaan tot ondertekening van het aanvraagformulier vangnetuitkering Participatiewet
over 2018.
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