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Afdeling

Nr.

Weeknr. 41
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 29.09.2020
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 29.09.2020 tot 06.10.2020
Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkeling

3.

PP

Schriftelijke vragen ex art.42 RvO van CDA d.d. 17-09-2020 inzake De Braacken
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie CDA d.d. 17
september 2020 met betrekking tot De Braacken en besluit om in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording.
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Ontwikkeling

4.

PP

Voorbereiding bestemmingsplan Vught Noord
1. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief over de nota van
uitgangspunten van bestemmingsplan Vught Noord.

F&O

5.

TV

P&C-cyclus 2020
1. Akkoord te gaan met de inhoud van Bestuursrapportage II-2020.
2. Het presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 5
november 2020.

F&O

6.

TV

Septembercirculaire gemeentefonds 2020
1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de
septembercirculaire 2020 en de consequenties voor de meerjarenbegroting van onze gemeente.

F&O

7.

TV

Programmabegroting 2021
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2021 met meerjarenperspectief.
2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2021 en dit
voorstel aan te bieden aan het presidium ter behandeling in de raadsvergadering van 5 november.

F&O

8.

TV

Beroepschriften Jagersboschlaan
1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de beroepschriften
Jagersboschlaan.

Ontwikkeling

9.

TV

Kwijtschelding huur sportaccommodaties Covid-19
1. De huur van gemeentelijke sportaccommodaties over de periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te
schelden aan amateursportverenigingen.
2. Voor deze kwijtschelding een tegemoetkoming aan te vragen bij het Rijk conform de beleidsregel
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19.
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Ontwikkeling

10.

TV

Mandatering coronagelden
1. Het college stemt in de met de notitie.
2. Het college stemt in met de memo en verzoekt het Presidium per direct de memo te behandelen.

Dienstverlening

11.

TV

Voortzetting burgerinitiatief KANT 2021-2022
1. Een principebesluit te nemen om een subsidie te verlenen van € 12.000 aan het burgerinitiatief KANT.
2. De subsidie uit te betalen in twee tranches, te weten € 6.000 in 2021, € 6.000 in 2022.
3. Aan de subsidie de verplichting verbinden na afloop van ieder kalenderjaar verantwoording af te leggen
over de besteding van de dat jaar uitgekeerde subsidie.
4. Het afdelingshoofd te mandateren voor het verlenen en het vaststellen van de subsidie.

Dienstverlening

12.

TV

Schriftelijke vragen ex art.42 RvO van D66 inzake werkzaamheden villapark Vught-Noord
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie D66 d.d. 17
september 2020 met betrekking tot werkzaamheden villapark Vught Noord en besluit om in te
stemmen met de voorgestelde beantwoording.

Ontwikkeling

13.

SH

Transformatieopgaven jeugd 2017
1. Kennis te nemen van de stand van zaken transformatieopgaven jeugd.
2. De gemeenteraad hierover te informeren door bijgaande raadsinformatiebrief.

Ontwikkeling

14.

SH

Mandaatbesluit Sociaal Domein
1. College gaat akkoord met het mandaatbesluit.
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