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.: 01.10.2019
Afdeling

Nr.

Weeknr. 40
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 24.09.2019
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 24.09.2019 tot 01.10.2019
Voor kennisgeving aangenomen.

Dienstverlening

3.

RM

Richtlijnen Reclamecriteria Vught
1. In te stemmen met de Richtlijnen Reclamecriteria Vught en de daarbij behorende huisregels voor
uitstallingen op gemeentegrond.
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Dienstverlening

4.

RM

Aanwijzing toezichthouder Arjan Knops
Voor de taakuitoefening van toezichthouders besluit het college:
1. De jurist handhaving Arjan Knops aan te wijzen als gemeentelijk toezichthouder. Dit gelet op
artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht;
2. Dit voor de volgende wetten, verordeningen en de hieruit voortvloeiende regelgeving
aangaande de fysieke leefomgeving:

Wet ruimtelijke ordening;

Woningwet;

Wet milieubeheer en de in de bijlage bij deze Wet genoemde wetten en de hierop
gebaseerde regelingen van lagere overheden;

Afvalstoffenverordening Vught 2004;

Algemene Plaatselijke Verordening Vught;

Wet op de kansspelen;

Drank- en Horecawet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit algemene regels omgevingsrecht;
3. De toezichthouder in het bezit te stellen van een legitimatiebewijs.

Dienstverlening

5.

TV

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d.19 september 2019 met
betrekking tot het verkeersbesluit open stellen Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer.
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d.19
september 2019 met betrekking tot het verkeersbesluit open stellen Jagersboschlaan voor
gemotoriseerd verkeer en besluit om in te stemmen met de voorgestelde beantwoording.

Ontwikkeling

6.

SH

Subsidiekader mantelzorg 2020
1. Stichting Vughterstede te verzoeken op basis van bijgevoegde kaders vóór 1 november 2019 een
offerte Mantelzorgondersteuning 2020 in te dienen.
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Ontwikkeling

7.

SH

Voortzetting coördinatiefunctie kinderen en armoede met één jaar
1. De coördinatiefunctie Kinderen en armoede te verlengen met één jaar;
2. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Dienstverlening

8.

SH/
RM

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) & Wet zorg en dwang (Wzd)
Het college stemt in met:
1. de opdrachten voor 2020 aan:
a. Farent voor een subregionaal Crisisinterventieteam voor personen met verward gedrag en de
Wvggz-taken ‘aannemen meldingen’ en ‘horen’ en;
b. het CvTB voor de Wvggz-taken ‘triageren meldingen’ en ‘uitvoeren van een verkennend
onderzoek’;
2. de inkoop en contractering van een ICT-systeem voor de Wvggz en de Wzd voor acht gemeenten in de
Meierij/Bommelerwaard door de RIOZ;
3. het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo Meierij 2017-2020;
4. de verhoging van het inkoopkader Specialistische hulp Wmo 2020 met € 656.724 voor de subregionale
inkoop bij Farent en het CvTB, waarbij de financiële gevolgen worden meegenomen in het
Inkoopbesluit 2020 dat in het najaar van 2019 zal worden voorgelegd aan de colleges van de acht
gemeenten in de subregio;
5. een bijdrage van de gemeente ’s-Hertogenbosch van € 397.181 voor 2020 voor de subregionale inkoop
bij Farent en het CvTB, waarvan € 245.803 uit Oggz-middelen uit de bestaande begroting en € 151.377
uit Wvggz-middelen;
6. het niet opleggen van de verplichting Sociale return on investment aan Farent en het CvTB;
7. de deelname van de burgemeester en de wethouders aan een subregionale oefensessie crisismaatregel
Wvggz in het najaar van 2019 en;
8. de voorgestelde inrichting en werkwijze van het verplichte regionale overleg Wvggz onder het
voorbehoud van instemming door de Bestuurlijke Regiegroep Integrale Veiligheid Brabant-Oost op 21
oktober 2019.
9. Een budget beschikbaar te stellen van € 7.655 ten behoeve van de CIT crisisdienst en deze kosten ten
laste te brengen van fcl 8.660.30 (Informatie en advies) ecl 380051/380450.
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