Notulen B&W-vergadering van 21 mei 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 21 mei 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

1003425 RK

Rapport-Berenschot ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’
Conform vastgesteld
1. Het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ door bureau Berenschot
vast te stellen;
2. Het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ beschikbaar te stellen
aan de gemeenteraad;
3. De raad te informeren middels een begeleidende raadsinformatiebrief;
4. Het rapport ‘Met stip op één: de maatschappelijke opgaven’ beschikbaar te stellen
aan de ambtelijke organisatie;

5.

1016843 FW

2e Verlenging raamovereenkomst verwerking GFT met Attero
Het verlengen van de raamovereenkomst verwerking GFT met Attero voor de duur van een
jaar.

Aandachtspunten

Conform vastgesteld
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

6.

995365 FW

Bezwaarschrift zaak 995365
Conform vastgesteld
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, met inachtneming van
het vore overwogene en met de nadere motivering voor wat betreft het verzoek tot
handhaving met betrekking tot geluidsoverlast van reclameborden, in stand te laten;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
3. Het daartoe bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

7.

1016513 RK

Doorgevoerde verbeteringen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Aandachtspunten

Conform vastgesteld

Kennisnemen van de brief van het RHCe en de raad informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
8.

1018764 FW

Verklaring van geen bedenkingen Nieuwedijk 7b te Budel
Conform vastgesteld
1. De gemeenteraad voorstellen een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor een afwijking van het bestemmingsplan ten aanzien van de uitbreiding van de
kinderopvang aan de Nieuwedijk 7b te Budel;
2. De gemeenteraad voorstellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te
geven, indien geen zienswijzen worden ingediend.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het om een beperkte afwijking van het
bestemmingsplan gaat (een uitbreiding van 20m2).

2

OPENBAAR
Nr.
9.

Zaaknr. Poho Onderwerp
1015461 ML

Besluit

Aandachtspunten

Beleidskader Sociaal Domein Cranendonck 2019-2022
Aangehouden
1. Instemmen met het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel beleidskader Sociaal Domein
2019-2022
2. Instemmen met het concept beleidskader Sociaal Domein 2019-2022
3. Financiële experimenteerruimte beschikbaar stellen voor de jaren 2019, 2020, 2021 tot een
bedrag van €23.563 per jaar en deze kosten ten laste brengen van de reguliere budgetten
jeugd, Wmo en W&I.
4. Budget voor een aanjager beschikbaar stellen tot een bedrag van €8.011 voor 2019 en
€16.023 voor 2020 en 2021 en deze kosten ten laste brengen van de reguliere budgetten
jeugd Wmo en W&I.
5. Kennisnemen van de bijgevoegde adviezen van de Zorgadviesraad Cranendonck en de
Cliëntenraad Sociale Werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert.
6.Instemmen met reactie op advies zorgadviesraad middels ondertekening van bijgevoegde
brief
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