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de burgemeester, R.J. van de Mortel
de wethouder, P.F.W.M. Pennings
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de wethouder, T.O.S van de Ven
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Besluitenlijst d.d.: 26.03.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 13
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 19.03.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 19.03.2019 tot 26.03.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Directiestaf

3.

RM

Concept-reactienota zienswijzeprocedure herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk,
Vught, Boxtel en Tilburg
1. In te stemmen met de concept-reactienota zienswijzeprocedure herindelingsontwerp gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
2. De concept-reactienota openbaar te maken
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Ontwikkeling

4.

RM

Landgoed Roucouleur
De gemeenteraad, middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief, te informeren over het ingenomen standpunt van
het college op het principeverzoek voor landgoed Roucouleur.

Diensteverlening

5.

RM

Benoeming leden en plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau voor de periode van 1 april
2019 tot 1 januari 2022
1. Ter uitvoering van de artikelen E7, E8 en E9 van de Kieswet de in de motivering genoemde
functionarissen, de heer B. van der Doelen als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau te
benoemen voor de periode van 1 april 2019 tot 1 januari 2022 en per eerstgenoemde datum mevrouw
M. Kleijn Hesselink te ontslaan.

Ontwikkeling

6.

PP

Concept Beeldkwaliteitsplan Roozenoord
De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

Dienstverlening

7.

PP

Lekkage indoorhal atletiekaccommodatie
1. De kosten van Stichting Accommodatie Prins Hendrik (hierna: SAPH) voor juridische bijstand in een
procedure tegen Bouwbedrijf Hendriks Gemert B.V. te dekken;
2. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat SAPH -indien de tegenpartij veroordeeld wordt tot de betaling
van de proceskosten- de hoogte van de proceskostenveroordeling aan de gemeente terugbetaalt;
3. De kosten, die voorlopig zijn geschat op € 20.000.-, te dekken uit het taakveld sportaccommodaties.
Besluit: Niet akkoord

Ontwikkeling
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8.

TV

Ontwikkelrichting accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
Zwaluw V.F.C. bijgevoegde brief te verzenden.
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Ontwikkeling

9.

Ontwikkeling

10.

SH

Stand van zaken integratie en participatie statushouders en huisvesting statushouders
Het college besluit:
1. De uitgangspunten in de bijgevoegde notitie intensivering aanpak statushouders vast te stellen.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrieven over de stand van zaken huisvesting en de stand van zaken
integratie en participatie statushouders aan de raad te zenden.

Dienstverlening

11.

SH

Resultaten onderzoek naar een Vughtpas
1. Op basis van het onderzoek naar een Vughtpas te besluiten om geen Vughtpas in te voeren
2. De gemeenteraad hierover met bijgaande RIB te informeren
3. Akkoord te gaan met de bijgaande reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein
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Bewegen en sporten in de openbare ruimte
1. Een onderzoek te starten naar (de optimalisatie van) bewegen en sporten in de openbare ruimte in
Vught en de kosten, geraamd op € 12.000, te dekken uit de in het voorstel genoemde budgetten.
2. De raad over dit besluit te informeren via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
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