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.: 22.01.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 4
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 15.01.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 15.01.2019 tot 22.01.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Dienstverlening

3.

RM

Raadsbesluit m.b.t. Verordening gegevensverstrekking BRP
1. Het presidium te verzoeken bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit te agenderen voor de
raadsvergadering van 28 februari 2019.
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Ontwikkeling

4.

PP

Verklaring van geen bedenkingen waterkering Esschestroom-Beukenhorst
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanleg van een regionale waterkering EsschestroomBeukenhorst.

Dienstverlening

5.

PP

Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
3. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering
van 28 februari 2019

Ontwikkeling

6.

TV

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen en alsnog de in het advies genoemde passage
openbaar te maken.
2. In afwijking van het advies en conform de gedane toezegging ter zitting in de beslissing op bezwaar de
letterlijke tekst aan te halen van de passage die in het primaire besluit onjuist is geciteerd.
3. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Ontwikkeling

7.

TV

Overeenkomsten onderhoud, beheer en exploitatie kindcentrum De Leydraad te Cromvoirt
1. De overeenkomst met Stichting Leijestroom aan te gaan aangaande onderhoud, beheer en exploitatie met
betrekking tot de gymzaal van kindcentrum De Leydraad te Cromvoirt;
2. De overeenkomst met Stichting Leijestroom aan te gaan voor wat betreft het onderhoud van het bouwdeel
dat is onttrokken aan het onderwijs in kindcentrum De Leydraad te Cromvoirt.

Dienstverlening

8.

TV

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen
1. Vast te stellen het aanwijzings- en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen.
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Dienstverlening

9.

TV

Nota van zienswijze incl. raadsvoorstel en raadsbesluit onttrekken aan de openbaarheid
parkeervoorzieningen Van Rijckevorselstraat
1. a. Kennis te nemen van het doorlopen proces inzake de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
(UOV)
b. de nota van zienswijze vast te stellen;
c. de procedure tot onttrekken formeel voorleggen aan de gemeenteraad
2. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel -en besluit inzake het onttrekken aan
de openbaarheid parkeervoorziening op de hoek van de Van Rijckevorselstraat-Esschestraat en het
presidium te verzoeken dit raadsvoorstel te agenderen voor de vergadering van de raad van 28
februari 2019.

Ontwikkeling

10.

SH

Regionale inkoop jeugdhulp 2020-2024
1. De Regionale Inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024 vast te stellen
2. De gemeenschappelijke regeling Centrumregeling jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 te treffen na
toestemming van de gemeenteraad.
3. Het presidium te verzoeken aan de raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het
treffen van de Centrumregeling.
4. De wethouder jeugd te mandateren de regeling te treffen en ondertekenen na verkregen
toestemming.

Ontwikkeling

11.

SH

Kadernota WSD 2020-2023
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde kadernota WSD 2020-2023 waarin onder andere wordt verwacht dat
de meerjarenbegroting WSD vanaf 2020 een exploitatietekort geeft.
2. Geen zienswijze op de kadernota kenbaar te maken.
3. Het presidium te verzoeken bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 28
februari 2019.
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