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.: 15.12.2020
Afdeling

Nr.

Weeknr. 51
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 08.12.2020
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 08.12.2020 tot 15.12.2020
Voor kennisgeving aangenomen.

F&O

3.

RM

Vervanging GT Connect
1. De VNG heeft besloten de raamovereenkomst GT Connect te beëindigen. Het college van B&W is
middels dit voorstel geïnformeerd over de grondslag van dit besluit en de gevolgen voor de Gemeente
Vught.
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Ontwikkeling

4.

RM

Beslissingen op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Centrumplan Oost
1. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie van 9 december 2020 de bezwaren van vijf
bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie van 9 december 2020 de bezwaren van de overige
bezwaarmakers ongegrond te verklaren.
3. De verleende omgevingsvergunning van 25 augustus 2020 voor het nieuwbouwplan CPO in stand te
laten.
4. De meegezonden brieven te ondertekenen en te verzenden (bijlagen 5 t/m 30).

F&O

5.

PP

Bestemmingsplan Buitengebied Haaren
1. Beroep in te stellen tegen het besluit van de gemeenteraad van Haaren tot vaststelling van het
'Bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020’.
2. Af te zien van het indienen van een verzoek om schorsing van het vaststellingsbesluit.
3. De nieuwe gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te laten nemen over voortzetting
van de beroepsprocedure.

Ontwikkeling

6.

PP

Ontwerp bestemmingsplan Rozenoord
1. De raad voor te stellen de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Rozenoord
vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rozenoord’, digitaal bekend als
NL.IMRO.0865.vghBPRozenoord-VG01, gewijzigd vast te stellen;
3. De raad voor te stellen de provincie Noord-Brabant te verzoeken geen bezwaar te hebben tegen
eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit;
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;
5. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari
2021.

Ontwikkeling

7.

PP

Principeverzoek verplaatsen van Vlaamse schuur, Kruishoeveweg 4
1. De bereidheid uit te spreken om onder voorwaarden mee te werken aan de verplaatsing van de
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Vlaamse schuur met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2011’.
F&O

8.

TV

Toeristenbelasting 2021
1. De gemeenteraad, volgens het bijgevoegde raadsvoorstel, voor te stellen om de wijzigingsverordening
toeristenbelasting vast te stellen;
2. Het besluit van B&W onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad bekend te maken aan
degenen die daarbij belang (kunnen) hebben;
3. Het presidium te verzoeken om bijgevoegd raadsvoorstel inclusief bijlagen te agenderen voor de
raadsvergadering van 4 februari 2021.

Ontwikkeling

9.

TV

Duurzaamheidsmaatregelen sportpark Bergenshuizen
1. Vast te stellen dat de motie over duurzaamheidsmaatregelen op sportpark Bergenshuizen niet
uitvoerbaar is.
2. Het bij motie beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000 over te hevelen naar de Algemene Reserve.
3. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Ontwikkeling

10.

TV

Stand van zaken ontwikkeling nieuwe accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te verzenden naar de
gemeenteraad.
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Ontwikkeling

11.

TV

Overgangsregeling peuters SPV en mandaatregeling
1. In te stemmen met de in het voorstel beschreven overgangsregeling voor de peuters die op het
moment van overname van de Stichting Peuterspeelzalen Vught (SPV) gebruik maken van
peuteropvang en/of VVE bij SPV.
2. De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen op grond van de Verordening Tegemoetkoming peuteropvang
en voorschoolse educaties 2021, te mandateren aan medewerker Wegwijs+.

Ontwikkeling

12.

TV

Bijdrage HelvoirThuis
1. In te stemmen met een bijdrage van € 7.500,00 t.b.v. de verbouwing van de bar van het HelvoirThuis
t.l.v. de post ‘Onvoorzien’.

Dienstverlening

13.

TV

Dienstverleningsovereenkomst Milieustraat Haaren
1. Besluiten tot het aangaan van de ‘dienstverleningsovereenkomst Milieustraat Haaren’ met de gemeente
Oisterwijk.

Dienstverlening

14.

TV/ Subsidieplafonds 2021
SH
1. De Regeling tot wijziging van de Regeling Budget-Basissubsidie 2017-2023 vast te stellen;
2. De Regeling tot wijziging van de Regelingen Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 2017-2023,
Jeugd 2017-2023, Ouderen en Mensen met een beperking 2017-2023, Sport 2017-2023, Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed 2017-2023 vast te stellen;
3. De subsidieplafonds 2021 voor de Regeling Budget-Basissubsidie per beleidsdoel vast te stellen;
4. Het subsidieplafond 2021 voor de Regeling Projectsubsidie 2017-2023 vast te stellen;
5. Het subsidieplafond 2021 voor de Regelingen Stimuleringssubsidie Amateurkunstbeoefening 20172023, Jeugd 2017-2023, Ouderen en Mensen met een beperking 2017-2023, Sport 2017-2023,
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 2017-2023 vast te stellen;
6. Dit alles onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging als gevolg van de herindeling
Haaren op 4 januari 2021 door de raad.
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Ontwikkeling

15.

SH

Contractering Jeugdzorgplus 2021 e.v.
1. De overeenkomst JeugdzorgPlus Zuidoost Landsdeel Zuidoost Nederland aan te gaan met de
aanbieders Bijzonder Jeugdwerk, Via Jeugd Icarus en OGH voor 2021 e.v.
2. Het samenwerkingsconvenant Contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland aan te
gaan
3. De gemeente Roermond mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de bevoegdheid tot
het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en submachtiging, voor taken in relatie tot de
Overeenkomsten conform het bijgevoegde mandaatbesluit, waaronder het verrichten van financiële
handelingen en het uitvoeren van het contractmanagement, binnen de afspraken in de vastgestelde
overeenkomst en convenant.

Ontwikkeling

16.

SH

Nieuwe Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Vught 2021
1. In te stemmen met de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Vught 2021
2. Het Presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 4
februari 2021

Ontwikkeling

17.

SH

Verlenging van het contract met Medipoint voor Wmo hulpmiddelen per 1 januari 2021 tot en met 3112-2024
1. Akkoord te gaan met het verlengen van het contract met Medipoint per 1 januari 2021;
2. Akkoord te gaan met een verlengingsperiode van vier jaar.

Rijksinfra

18.

GW

Herhuisvesten Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje
1. “In navolging van het besluit van college op 10 maart 2020, waarbij het besloten heeft mee te werken
aan het herhuisvesten van kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje naar locatie Ouwerkerk, bekrachtigt het
college de keuze voor variant 6, volgens tekening.”
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Rijksinfra

19.

GW

Herhuisvesten Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje
1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor een koopovereenkomst voor verplaatsing van
kinderdagverblijf ’t Kasteeltje
2. Hierover in onderhandeling te treden en het resultaat hiervan voor goedkeuring voor te leggen aan het
college
3. In te stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief

Rijksinfra

20.

GW

Bijdrage N65
1. Kennis te nemen van de betaling van de Vughtse bijdrage aan de provincie Noord Brabant voor de
realisatie van de reconstructie N65 conform de bestuursovereenkomst en de programmabegroting
2021.
2. In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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