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Afdeling

Nr.

Weeknr. 48
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 17.11.2020
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 17.11.2020 tot 24.11.2020
Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkeling

3.

RM

Advies verbrede welstandscommissie op aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
kozijnen in de achtergevel van het adres Heuvel in Vught
1. Besluiten tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de vervanging van kozijnen aan de
achtergevel aan de Heuvel 4 in Vught, waarbij gemotiveerd wordt afgeweken van het advies van de
verbrede welstandscommissie.
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Ontwikkeling

4.

RM

Afwijken van het advies van de welstandscommissie voor het vervangen van het rolluik bij het pand
Dorpsstraat 54, OV20201259
1. Gemotiveerd af te wijken van het advies van de verbrede welstandscommissie m.b.t. het vervangen van
het rolluik bij het pand aan de Dorpsstraat 54
2. De omgevingsvergunning, in afwijking van het advies van de verbrede welstandscommissie, te
verlenen.

Ontwikkeling

5.

TV

Inkoopstrategie businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De Speeldoos
1. In te stemmen met bijgevoegde inkoopstrategie ‘businesscase nieuwbouw sociaal cultureel centrum De
Speeldoos’.
2. Op basis van bijgevoegde afstandsverklaring in gesprek te gaan met Synarchis B.V. om te komen tot
een definitieve opdracht.
3. Bijgevoegde concept opdracht vast te stellen als uitgangspunt om in de gesprekken met Synarchis B.V.
te komen tot een definitieve opdracht.

Dienstverlening

6.

TV

Incidentele subsidie groene schoolpleinen, 2020
1. Stichting Leijestroom een incidentele subsidie te verlenen van € 3.000,- voor de realisatie van een groen
schoolplein bij basisschool de Leydraad in Cromvoirt en Stichting Talentis een incidentele subsidie te
verlenen van € 3.000,- voor de realisatie van een groen schoolplein bij basisschool de Springplank in
Vught;
2. Deze subsidie ten laste te brengen van de post Beheer openbaar groen.
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Ontwikkeling

7.

SH

Opdracht- en subsidieverlening ABZ 2021
1. De offerte 2021 van Anders Bezig Zijn (ABZ) vast te stellen als werkopdracht en grondslag voor de
subsidieverlening 2021;
2. Voor de uitvoering een budgetsubsidie van in totaal € 191.400,- te verlenen, onder voorbehoud van
vaststelling van de begroting door de raad;
3. Anders Bezig Zijn hiervoor een voorlopige beschikking te sturen, in januari 2021 gevolgd door de
definitieve opdracht- en subsidieverlening 2021.

Ontwikkeling

8.

SH

Vervolg Samen Sterk in de Wijk
1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het vervolg van Samen Sterk in de wijk.
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