Aanwezigen:
de burgemeester, R.J. van de Mortel
de wethouder, P.F.W.M. Pennings
de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk
de wethouder, T.O.S van de Ven
de wethouder, A.L. van Woesik
de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen
Besluitenlijst d.d.: 29.01.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 5
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 22.01.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 22.01.2019 tot 29.01.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Staf F&O

3.

RM

Kadernota 2020 Brabants Historisch Centrum (BHIC)
1. Instemmen met de Kadernota 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
2. De uitgezette koers van het BHIC in de Kadernota 2020 te ondersteunen en geen zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel;
4. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 28 februari 2019.
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Dienstverlening

4.

RM

Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
1. In te stemmen met de aanvraag voor een rijksbijdrage voor ruiming van conventionele explosieven, een
en ander zoals beschreven in bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit;
2. Het presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 28 februari 2019.

Ontwikkeling

5.

TV

Ondersteuning manifest 'Brabantse mozaïek in ontwikkeling'
1. Kennis nemen van het Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling: een oproep voor de gezamenlijke en
grensontkennende aanpak van de opgaven bij landbouw, energie, klimaat, water en natuur volgens het
Brabants samenwerkingsmodel’.
2. Het manifest ondersteunen door:
a. Het ondersteunen van de oproep aan de provincie Noord-Brabant om meer regie te tonen op
gebiedsgerichte aanpak van de verschillende transities en daar themaoverstijgend beleid/uitvoering,
middelen, beleidsruimte en € voor beschikbaar te stellen;
b. Waar mogelijk actieve inzet om ambities en doelen van dit manifest te helpen bereiken;
3. De ondersteuning kenbaar te maken aan de regio Noordoost-Brabant.
4. De raad over uw besluit informeren door bijgaande Raadsinformatiebrief te versturen.

Dienstverlening

6.

TV

Mandatering Schoon Belonen
Wethouder van de Ven te mandateren om convenanten in het dossier schoon belonen te ondertekenen

Ontwikkeling

7.

SH

Budgetsubsidie mantelzorgondersteuning 2019
1. De offerte subsidie mantelzorgondersteuning 2019 van Stichting Vughterstede vast te stellen als basis
voor de budget verlening 2019.
2. Aan Stichting Vughterstede voor 2019 een budget verlenen ter hoogte van € 25.150 voor de
ondersteuning van Mantelzorgers in Vught.

Ontwikkeling

8.

SH

Nulmeting inclusief beleid
De gemeenteraad met bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren over de nulmeting inclusief beleid.
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