Notulen B&W vergadering van 11 december 2018
OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

1.

Opening

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vergadering van 4 december 2018 conform vaststellen.

Conform vastgesteld

3.

Lijst van uitnodigingen
Binnengekomen uitnodigingen bespreken en aanwezigheid bepalen.

Deelname bepaald

4.

928852 ML

Contractmanagement- en beheer maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke
Conform voorstel
ondersteuning
Instemmen met het per 1 januari 2019 uitbreiden van aansluitovereenkomst met Bizob voor
het Wmo contractbeheer en contractmanagement

5.

923340 FK

Functionaris gegevensbescherming
1. Met ingang van 1 januari 2019 G.C.V.M. (Fred) Schellens, van de GR Samenwerking A2gemeenten:
a. Aanwijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG);
b. Aanwijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 e.v. de Algemene wet
bestuursrecht, ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het voorstel
aangegeven bepalingen. De aanwijzing duurt voort voor zover de heer Schellens
werkzaam is in de functie van Functionaris Gegevensbescherming;
c. Aanwijzen als plaatsvervangend Coördinator Informatieveiligheid (CISO);
d. Mandateren om namens de gemeente verwerkersovereenkomsten te ondertekenen;

Conform voorstel

Aandachtspunten

Mag juridisch elkaar
vervangen?

1

OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

Bij burgerparticipatie ook
de leden, scholen ed
betrekken.

e. De bevoegdheid geven om, conform de 'Procedure melden datalek', namens de
gemeente Cranendonck datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
2. Met ingang van 1 januari 2019 de benoeming van de huidige FG, G.C. (Geert) van
Uijthoven, van de GR Samenwerking A2-gemeenten, intrekken en m.i.v. hetzelfde tijdstip
aanwijzen als plaatsvervangend FG;
3. Vaststellen van de Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming
(FG)(Bijlage 1);
4. Vaststellen van de 'Procedure melden datalekken gemeente Cranendonck' (Bijlage 2).
6.

925082 ML

Formele aankondiging aan Bibliotheek De Kempen over taakstellende bezuiniging in
2020.
1. Besluiten tot formele aankondiging van de taakstellende bezuiniging van € 100.000,- in
2020 op bibliotheekwerk;
2. Instemmen met de daartoe strekkende (concept)brief aan Bibliotheek De Kempen.

Conform voorstel

7.

928244 ML

Budgetsubsidie 2019 Bibliotheken Budel en Maarheeze
Budgetsubsidie 2019 van € 492.989,00 verlenen aan Basisbibliotheek de Kempen voor de
bibliotheken Budel en Maarheeze

Aangehouden

8.

834835 ML

Begroting Veilig Thuis 2019, Plustakenpakket Veilig Thuis en eindafrekening
Conform voorstel
JeugdzorgPlus 2017
1. Instemmen met een aandeel van €101.567,- (zie bijlage 1 overzicht bedrag per
gemeente Veilig Thuis) t.b.v. het regionaal totaal beschikbaar te stellen budget voor
de uitvoering van het contract Veilig Thuis.
2. Instemmen met het afnemen van de plustaken "voorlichting" en
"deskundigheidsbevordering" voor de A2 gemeenten bij Veilig Thuis voor het jaar
2019 (onder voorbehoud van instemming door de gemeenten Heeze-Leende en
Valkenswaard) voor minimaal 50 uur en maximaal 100 uur op jaarbasis.
3. Hiervoor een bedrag van € 2.751,- beschikbaar te stellen.
4. Instemmen met het afnemen van de pilot als nieuwe werkwijze met Veilig Thuis voor
een bedrag van € 5.108,-

In toekomst korte
oplegnotitie met
eenvoudige uitleg bij
B&W-stuk voegen.
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp
5.

6.

9.

929108 FW

Besluit

Aandachtspunten

Kennisnemen van de eindafrekening Jeugdzorgplus 2017 en een bedrag over te
maken naar de gemeente Eindhoven ter grootte van € 520,- (zie bijlage 2 rekening
jeugdzorgplus 2017 landsdeel zuid).
Instemmen met de aangepaste verdeling van de Jeugdzorgplus capaciteit en de
aangepaste bevoorschotting door Eindhoven aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch
per 1 september 2018, en de verrekening daarvan naar de regiogemeenten Zuidoost
op te nemen in de eindafrekening 2018.

Gebiedsaanpak Budel-Schoot
1. Vaststellen Gebiedsaanpak Budel-Schoot;

Conform voorstel

2. Verdere uitwerking van uitvoeringsprogramma 2018-2022 oppakken en
verwerken in een actieprogramma.
10.

911309 FW

Vaststelling bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening
Conform voorstel
supermarkten en parkeren.
1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze,
herziening supermarkten en parkeren' gewijzigd vast te stellen.
2. De gemeenteraad voorstellen de ‘Nota zienswijzen’ vast te stellen en de
voorgestelde aanpassingen te verwerken in het bestemmingsplan.

Onder voorbehoud van:
-bij inleiding ‘in beginsel’
weghalen in B&W- en
raadsvoorstel.
-Bij Keunenhoek in overleg
met reclamant ook
aangeven dat afspraak
woningbouw is.

11.

924294 FW

Conform voorstel
Principeverzoek bestemmingsplan Het Laar 6 te Maarheeze.
In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Het Laar 6 te
Maarheeze (het omzetten van een bedrijfswoning in een burgerwoning, het toevoegen van
een wijzigingsbevoegdheid voor 1 Ruimte-voor-Ruimte woning en het slopen van
bijgebouwen en erfverharding) onder de volgende voorwaarden:
- er dient aangetoond te worden dat de woningen milieutechnisch in te passen zijn
op deze locatie (o.a. geur & geluid);
- er dient aangetoond te worden dat (externe) veiligheid geen bezwaar vormt voor de
woningbouw;

Voor toekomst nota
omdenken krachtiger
formuleren.
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OPENBAAR
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp
-

Besluit

Aandachtspunten

de nieuw te bouwen woningen zijn levensloopbestendig en energieneutraal;
de afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen van de nieuwbouw bedraagt minimaal
3 meter;
parkeren wordt opgelost op eigen terrein;
de woningen worden stedenbouwkundig/landschappelijk ingepast in de omgeving;
de ruimte voor ruimte woning als schuurtype wordt uitgevoerd met de nokrichting
haaks gesitueerd op de weg (Het Laar).
er dient een omgevingsdialoog te worden gevoerd met omwonenden;
er wordt een anterieure exploitatie overeenkomst met initiatiefnemer afgesloten.
Hierin wordt onder andere planschade, de ruimtelijke inpassing en afdracht aan het
fonds bovenwijkse voorzieningen/fonds Ruimtelijke Kwaliteit vastgelegd.

12.

899593 FK

Gewijzigd raadsbesluit vasstellen verordening op de heffing en kwijtschelding van de Conform voorstel
afvalstoffenheffing 2019 en de daarbij behorende tarieventabel 2019.
1. Instemmen met het gewijzigd raadsbesluit "vaststellen verordening op de heffing en
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 2019 en de daarbij behorende tarieventabel 2019".
2. De gemeenteraad voorstellen om het gewijzigd raadbesluit "vaststellen verordening op de
heffing en kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 2019 en de daarbij behorende
tarieventabel 2019" vast te stellen.

13.

915748 FW

Toezichtoordeel omgevingsrecht 2018 in het kader van het Interbestuurlijk toezicht
(IBT)
Voor kennisgeving aannemen en ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad met
behulp van bijgaande Raadsinformatiebrief.

Aangehouden

14.

891684 FW

Last onder dwangsom Versteijnen
Opleggen last onder dwangsom aan de heer Versteijnen met een hoogte van €100.000,ineens te verbeuren.

Conform voorstel

-bij brief naar raad ook
aangeven hoe de
verbeterpunten worden
opgepakt.
-combineren met rib van
het
uitvoeringsprogramma.

4

VERTROUWELIJK
Nr.

Zaaknr. Poho Onderwerp

Besluit

Aandachtspunten

1.

923839

FK

Conform voorstel

2.

907604

FW Inkoopstrategie onderhoud bermen en onverharde wegen 2019 - 2022.
Instemmen met inkoopstrategie “Onderhoud bermen en onverharde wegen
Cranendonck 2019 – 2022”.

Bij inleiding laatste zin
weghalen: dit schept
mogelijk …. zijn gedaan.
Bouwplannen zijn niet
bekend.
Bij Juza navragen of
opzeggen contract van de
Beijer consequenties kan
hebben voor de Beijer.

Inkoopstrategie “Rioolvervanging ’t Routje”.
Instemmen met de inkoopstrategie “Rioolvervanging ’t Routje”.

Conform voorstel

5

RONDVRAAG/ STUKKEN TER KENNISNAME
Nr.

Onderwerp

Opmerkingen

1.
2.
3.

6

