Notulen B&W-vergadering van 23 april 2019
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 9 april 2019 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

995381 FW

Ontwerp bestemmingsplan Meemortel ong. te Budel
Conform.
1. Besluiten het ontwerp bestemmingsplan ‘Meemortel ong. te Budel vrij te geven ten
behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zodra de anterieure
overeenkomst is ondertekend.
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ten behoeve van de realisatie van 1
Ruimte voor Ruimte woning aan de Meemortel ong. te Budel (tussen nummer 29 en 35)
en de zakelijke beschrijving hiervan tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
te leggen.
3. Het ontwerp besluit van de ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder inzake
‘Meemortel ong. te Budel' ter inzage te leggen, gelijktijdig met het ontwerp
bestemmingsplan.

5.

969381 FW

Principeverzoek bouw 2 woningen Stationsstraat 22-24 Maarheeze
Conform.
1. Besluiten in principe geen medewerking te verleden aan de realisatie van twee woningen,
georiënteerd op het park, aan de achterkant van perceel Stationsstraat 22-24 te
Maarheeze

Aandachtspunten

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

2. Besluiten in principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van twee woningen,

georiënteerd op de Kijkakkers, aan de zijkant van perceel Stationsstraat 22-24 te
Maarheeze.
6.

992866 FW

Ontwerp wijzigingsplan Bosch 15 te Budel
Conform.
1. Besluiten het ontwerp wijzigingsplan 'Bosch 15 te Budel' vrij te geven ten behoeve van de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zodra de anterieure overeenkomst is
ondertekend.
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst 'Bosch 15 te Budel' en de zakelijke
beschrijving hiervan tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen.

7.

987033 FK

Gebiedsidentiteit 'Baronie van Cranendonck'
Bijgevoegd raadsvoorstel tezamen met de visie 'Baronie van Cranendonck' aan de
gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.

Conform.

8.

1003671 FW

Gehandicaptenparkeerplaats Puttenstraat 30 Maarheeze
1. Akkoord gaan met concept verkeersbesluit 1003671 (gehandicaptenparkeerplaats
Puttenstraat 30)
2. Akkoord gaan met het omzetten van het concept naar definitief verkeersbesl uit op het
moment dat we geen
zienswijzen binnen krijgen.

Conform.

9.

987723 ML

Begroting 2020 GGD Brabant Zuidoost
De raad via bijgevoegd voorstel adviseren
a. De 2e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de GGD Brabant Zuidoost
voor kennisgeving aan te nemen;
b. in te stemmen met de volgende zienswijze: “een proces opstarten om bedrijfsvoering
efficiënter in te regelen met als doel de continue stijging van de gemeentelijke bijdrage
zoveel als mogelijk een halt toe te roepen”.

Conform.
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

10. 854365 RK

Conform
Samenwerkingsovereenkomst Kunstloc, RICK en gemeente Cranendonck.
- Aangaan samenwerkingsovereenkomst RICK en Kunstloc voor 2019 en 2020.
- Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst in drievoud tekenen.

11. 1000508 FW

Sluipverkeer en fietsmaatregelen rondom A2
Anders.
1. Akkoord gaan met definitieve plannen sluipverkeer en fiets in het kader van het no-regret
pakket A2.
2. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarmee de raad geïnformeerd wordt
over het definitieve pakket aan sluipverkeer en fiets maatregelen.

12. 992662 ML

Vaststellen subsidie Cordaad 2017 en terugvorderen teveel betaalde subsidie 2016
Conform.
1. De budgetsubsidie aan Cordaad Welzijn 2017 vaststellen ter hoogte van € 277.081 conform
de voorlopige toekenning d.d. 29 november 2016.
2. Uitvoering geven aan het besluit d.d. 8 augustus 2017 om de teveel betaalde subsidie ter
hoogte van € 9.945 te verreken met de subsidie van 2017 en deze terug te vorderen.
3. Cordaad Welzijn middels bijgevoegde beschikking op de hoogte stellen van deze
beslispunten en verzoeken het bedrag van € 9.945 terug te betalen.

13. 982449 FW

Begroting en Meerjarenraming 2021-2023 ODZOB
Aangehouden.
1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);
2. De raad te adviseren een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020;
3. De ODZOB vóór 20 mei middels een brief te informeren over de zienswijze van de
gemeenteraad van Cranendonck.

14. 978125 ML

Pilot uniform hulpaanbod bij scheiding
Conform.
1. In te stemmen met deelname aan de pilot ‘Uniform hulpaanbod bij scheiding’ voor de
periode van 1 april 2019 t/m 31 december 2019, waarbij tijdens een procedure van scheiding
ouders en kind rechtstreeks, zonder inhoudelijke indicatiestelling van de gemeente, door de
rechtbank worden verwezen naar één of meerdere modules uit een beperkte selectie
jeugdhulp.

Aandachtspunten
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

2. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst te mandateren aan gemeente
Eindhoven.
15. 988663 FK

16. 872171 RK

Conform.
Evaluatie Ons Cranendonck.
- In te stemmen met het voorstel om te stoppen met digitaal burgerplatform
ONS Cranendonck van leverancier Citizenlab per 1 mei 2019.
- De raad te informeren over het besluit te stoppen met digitaal
burgerplatform ONS Cranendonck middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform.
Beslissing op bezwaar tegen Wbp-beschikking
Besluiten om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en bijgevoegde beslissing op bezwaar
te nemen.
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