Notulen B&W-vergadering van 28 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.

1016620 FW

5.

1017104 FK

6.

1013317 ML

7.

923848 ML

Aandachtspunten

Jaarverslag Integrale Handhaving en Vergunningverlening 2018
Conform vastgesteld
1. Het jaarverslag Integrale Handhaving en Vergunningverlening 2019 vaststellen
2. Bijgaande RIB ondertekenen en het jaarverslag ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad
3. Het jaarverslag, dit besluit en de ondertekende RIB te kennisname aanbieden aan de
provincie in verband met hu toezichthoudende taak
Stand van zaken revitalisering Zuiderpoortcomplex
Conform vastgesteld
1. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze versturen
Vaststellen budgetsubsidie 2018 bibliotheken Budel en Maarheeze
Conform vastgesteld
1. De budgetsubsidie aan Basisbibliotheek de Kempen voor de bibliotheken Budel en
Maarheeze vaststellen op €468.182,00
Instellen onderhoudsbijdrage voor sportverenigingen
Aangehouden
1. akkoord gaan met de zelfwerkzaamheid van verenigingen bij vervanging en onderhoud van
sportvoorzieningen.
2. vooruitlopend op de aanpassingen in het subsidiebeleid, deze verenigingen een 'reguliere'
accommodatiesubsidie toekennen in afwachting van een in te stellen 'onderhoudsbijdrage'
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

8.

977803 ML

Verzoek Budelse Tennisvereniging
1. Kennisnemen van de brief van de Budelse Tennisvereniging over de verrekening van de
tarieven
2. Ongewijzigd besluiten tot beëindiging van verrekening van de tarieven

Conform vastgesteld

9.

966120 FK

(ver)huurovereenkomst Zuiderpoortcafé
Conform vastgesteld
1. niet instemmen met het voorstel van de Budelse Brouwerij tot een kwalitatieve verplichting
2. opstarten procedure dagvaarding

10. 1009488 ML
11. 1015461 ML

12. 1019259 FW

13. 1023956 RK

Schaapskooi – RIB voortgang project
1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de Raad
Beleidskader Sociaal Domein Cranendonck 2019-2022
1.Instemmen met het concept beleidskader Sociaal Domein Cranendonck 2019-2022
2.Instemmen met voorleggen bijgevoegd raadsvoorstel Beleidskader Sociaal Domein 20192022 aan de raad
3.Kennisnemen van bijgevoegd advies van de Zorgadviesraad Cranendonck
4.Instemmen met reactie op advies Zorgadviesraad middels ondertekening van bijgevoegde
brief
Motie zon op daken
1.Aan de gemeente Veldhoven doorgeven dat de gemeente Cranendonck de motie ‘Daken
voor zonne-energie’ steunt
Contante betalingen aan de publieksbalie
1.Bijgaand raadsvoorstel om contante betalingen aan de balie mogelijk te maken via een
gemeentelijke creditcard doorgeleiden aan de raad

Aandachtspunten

Conform vastgesteld
Conform vastgesteld

Anders

Conform vastgesteld

2

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

14. 1025756 ML

Subsidieaanvraag pilot veranderopgave inburgering
1. Als medeaanvrager een subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid voor de pilot duale trajecten voor nieuwkomers;
2. Het afdelingshoofd werk en inkomen, Fred Donk, mandaat en machtiging te verlenen om
de aanvraagformulieren voor de pilot te ondertekenen;
3. In te dienen uiterlijk 31 mei 2019 om 17:00 uur het aanvraagformulier pilot Duale trajecten
gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck bij het Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
4. In te stemmen met de start van de pilot.

Besluit

Aandachtspunten

Anders:
-1 t/m 3 akkoord
-4 aanvullen met in
te stemmen met start
van de pilot bij
verstrekking van de
subsidie.
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