Besluitenlijst CR B&W-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

1

03-12-2019
9:00 - 12:30
CR Kamer burgemeester
Roland van Kessel

Notulen vorige vergadering
Voorstel:
De notulen van de vergadering van 26 november 2019 conform vaststellen.
Besluit
conform

2

Lijst van uitnodigingen
Voorstel: Deelname bepalen.
Besluit
deelname bepaald

3

Openbaar

3.1

Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
Zaaknummer: 1128904
Voorstel:
1. In te stemmen met de bestuurlijke afspraken Maatschappelijke Opvang van 1 januari
2020 tot 1 januari 2026;
2. In te stemmen met de bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen 1 januari 2020 tot 1
januari 2022;
3. Wethouder Lemmen te machtigen tot het ondertekenen van de beide bestuurlijke
afspraken;
4. In te stemmen met het ondertekenen van de opdrachtverlening, mandaat,
machtiging en volmacht Bescherm Wonen en Opvang.
Besluit
conform

3.2

Naar partnerschap in, en financiële verschuivingen binnen het sociaal domein
Zaaknummer: 1112970
Voorstel:
(1) Voor hun inzet in de gebiedsteams maximaal:
(a) € 342.070 subsidie te verlenen aan Lumens
(b) € 361.920 subsidie te verlenen aan Stichting Combinatie Jeugdzorg
(c) € 395.607 subsidie te verlenen aan Stichting Cordaad Welzijn
(2) De partners hierover te informeren via de bijgevoegde conceptbeschikkingsbrieven
Besluit
conform

3.3

Werkplan 21 voor de jeugd 2020
Zaaknummer: 1125970
Voorstel:
1) Het werkplan ’21 voor de jeugd 2020’ vast te stellen (bijlage) .
2) De gemeente Veldhoven, penvoerder, te mandateren als rechtspersoon ten
behoeve van een subsidietender ‘Innovatie Pleegzorg’ in het kader van de te besteden
middelen Transformatiefonds.
Besluit
conform

3.4

Begroting Veilig Thuis 2020
Zaaknummer: 1125974
Voorstel:
1 Instemmen met de begroting Veilig Thuis 2020 (bijlage)
2 De samenwerkingsafspraken van de gemeenten met Veilig Thuis vaststellen (bijlage)
Besluit
conform

3.5

Samenwerkingsafspraken Jeugdbescherming & Jeugdreclassering met 4
gecertificeerde instellingen (GI’s)
Zaaknummer: 1125977
Voorstel:
De samenwerkingsafspraken van de regiogemeenten met de gecertificeerde
instellingen voor gezinsvoogdij die in 2020 in Zuidoost gecontracteerd zijn vaststellen
(bijlage).
Besluit
conform

3.6

Pilot uniform hulpaanbod bij scheidingen
Zaaknummer: 1126009
Voorstel:
Instemmen met het verlengen van de pilot Uniform hulpaanbod bij scheidingen voor de
duur van het kalenderjaar 2020.
Besluit
conform

3.7

Regionale visie op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Zaaknummer: 1125989
Voorstel:
De regionale visie op de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022
vaststellen (bijlage).
Besluit
conform

3.8

Samenwerkingsafspraken Raad voor de Kinderbescherming 2020
Zaaknummer: 1125982
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Voorstel:
De samenwerkingsafspraken van de regiogemeenten met de Raad voor de
Kinderbescherming vaststellen (bijlage).
Besluit
conform
3.9

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en lokale
arbeidsvoorwaardenregeling Cranendonck per 1-1-2020
Zaaknummer: 1097662
Voorstel:
Per 1-1-2020 , als gevolg van de invoering van de WNRA, de bijgevoegde lokale- en
geharmoniseerde (A2) arbeidsvoorwaarden regelingen vast te stellen voor de
gemeente Cranendonck.
Besluit
conform

3.10

Regionaal beleid kinderopvang 2019
Zaaknummer: 1121920
Voorstel:
1. De beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2019 inclusief
afwegingsmodel vast te stellen als beleidskader;
2. Het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 en de
bijbehorende beleidsregels handhaving wet kinderopvang 2018, beide vastgesteld op
17-4-2018 gelijktijdig in te trekken;
3. De raad informeren over actualisatie van het regionaal beleid voor toezicht en
handhaving kinderopvang via een raadsinformatiebrief.
Besluit
anders

3.11

Budgetsubsidie 2020 verlenen aan Stichting Zuidzorg
Zaaknummer: 1097340
Voorstel:
Aan Stichting Zuidzorg € 319.439 (budget)subsidie verlenen voor de uitvoering van het
Basisaanbod 0 - 4-jarigen, het lokaal maatwerk en het Rijksvaccinatieprogramma.
Besluit
conform

3.13

Projectaanvragen Regio Deal
Zaaknummer: 1134159
Voorstel:
1. De voorgestelde projectaanvragen vast te stellen;
2. De begeleidende brief aan Brainport Development vast te stellen;
3. De ambtelijke organisatie de opdracht te geven de aanvraag compleet te maken en
het complete bidbook uiterlijk 6 december aan te bieden bij Brainport Development.
Besluit
conform
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3.14

Experimenteerregeling Samen aan de Slag!2020 en 2021
Zaaknummer: 1133037
Voorstel:
1. De Experimenteerregeling ‘Samen aan de Slag! 2020 en 2021’, vast te stellen;
2. Voor het uitvoeren van de Experimenteerregeling ‘Samen aan de Slag! 2020 en
2021’, mandaat en volmacht te verlenen aan de teamleider Zorg & Participatie, afdeling
OCSW van de gemeente Weert.
Besluit
conform

3.15

Provinciale aanbesteding laadinfrastructuur
Zaaknummer: 1127315
Voorstel:
1. Deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur
onder leiding van de Provincie Noord-Brabant;
2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant
voor het nemen van de benodigde besluiten in het kader van de aanbesteding, inclusief
het ondertekenen van de uit de aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.
Besluit
conform

3.16

Ontwerp wijzigingsplan Jan Maasstraat en Herenstraat
Zaaknummer: :01116712
Voorstel:
1. Besluiten het ontwerp wijzigingsplan ‘Jan Maasstraat en Herenstraat Budel’ vrij te
geven ten behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure;
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Jan Maasstraat en Herenstraat
Budel’ en de zakelijke beschrijving hiervan tegelijk met het ontwerp wijzigingsplan ter
inzage te leggen;
3. Besluiten dat geen m.e.r.-(beoordelings)procedure benodigd is voor het
wijzigingsplan ‘Jan Maasstraat en Herenstraat Budel’.
Besluit
conform

3.17

Ontwerp bestemmingsplan Patrijs/Vogelsberg Maarheeze
Zaaknummer: 1126876
Voorstel:
1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Patrijs/Vogelsberg te Maarheeze' vrij te geven ten
behoeve van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
2. Besluiten dat geen nadere mer-procedure nodig is.
Besluit
conform

3.18

Accommodatiesubsidies 2020 verlagen vanwege overschrijding subsidieplafond
Zaaknummer: 1125178
Voorstel:
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1. Akkoord met naar rato verlagen accommodatiesubsidies voor 2020;
2. Akkoord gaan met jaarlijkse indexering van het subsidieplafond;
3. In beschikkingen expliciet opnemen dat bij de vaststelling de subsidie niet hoger
vastgesteld kan worden dan bij de subsidieverlening is toegekend.
Besluit
anders
1 en 2 akkoord
3 weglaten
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