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Afdeling

Nr.

Weeknr. 15
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R

Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 02.04.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 02.04.2019 tot 09.04.2019
Voor kennisgeving aangenomen.
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Ontwikkeling

3.

PP

Woningbouwprogramma 2019 -2028
1. In te stemmen met het Woningbouwprogramma 2019-2028
2. In te stemmen om de Woonvisie in 2021 te herijken.
3. Het Presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit te agenderen voor de raadsvergadering
van 6 juni 2019.

Dienstverlening

4.

PP

Vaststelling huurtarieven kinder- en peuteropvang
1. Het tarief voor de kinderdagopvang De Leydraad en de peuteropvang in Het Kwartier voor 2019 te
indexeren met 1,71

Ontwikkeling

5.

TV

Plan van scholen 2020-2023
1. Vast te stellen dat de aanvrager aan alle eisen voldoet voor opname in het plan van scholen per 1
augustus 2020
2. Bijgevoegd raadsvoorstel ter agendering aanbieden aan het presidium ten behoeve van de
raadsvergadering van 6 juni 2019.

Ontwikkeling

6.

TV

Toekomst Speeldoos
1. In te stemmen met (de in de rapportage benoemde) ‘Variant A’ en daarmee te kiezen voor sociaal
cultureel centrum de Speeldoos i.p.v. Theater de Speeldoos;
2. De intentie uit te spreken het onroerend goed van de Speeldoos te verwerven;
3. Bijgevoegd raadsvoorstel ter agendering aanbieden aan het presidium ten behoeve van de ingelaste
raadsvergadering van 18 april 2019.
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Dienstverlening

7.

TV

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 27 maart 2019 inzake
onderzoek boom Lievevrouwepark
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 27 maart
2019 inzake onderzoek boom Lievevrouwepark en besluit om in te stemmen met de voorgestelde
beantwoording.

Dienstverlening

8.

TV

Actualisatie monumentale- en waardevolle bomenlijst
1. In te stemmen met de toevoeging van 16 bomen aan de monumentale bomenlijst;
2. In te stemmen met het verwijderen van 39 bomen van de monumentale bomenlijst;
3. In te stemmen met de actualisatie van de vlakken ‘gemeentelijk eigendom kapvergunning benodigd’ op
de Groene Kaart behorende bij de waardevolle bomenlijst;
4. De bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Ontwikkeling

9.

SH

Zienswijze over deelname coöperatie door GGD Hart voor Brabant
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze mee te geven over de wens van de GGD Hart voor
Brabant om deel te nemen aan de Coöperatie Koo U.A.: instemmen met deelname, en daarbij de
eerder daaraan verbonden uitgangspunten te herhalen.
2. Het Presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 6 juni 2019.
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