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.: 18.02.2020
Afdeling

Nr.

Weeknr. 8
Pfh.

Gemotiveerd besluit

O P E N B A A R
Secretaris

1.

RM

Besluitenlijst d.d. 11.02.2020
Conform vastgesteld.

Directiestaf

2.

RM

Activiteitenlijst d.d. 11.02.2020 tot 18.02.2020
Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkeling

3.

RM

Beantwoording vragen Vught Participeert inz. ontwikkeling CPO
1. Het college gaat akkoord met de concept antwoordbrief.

Dienstverlening

4.

RM

Wijziging aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP onbezoldigd ambtenaar gemeente Vught
1. Toezichthouders BRP aanwijzen ingevolge artikel 5:11 van de Awb, artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie
Personen en artikel 1.2, lid 4 onder b van de CAO gemeente.
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Dienstverlening

5.

RM

Zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel;
3. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de vergadering van 16 april
2020.

Dienstverlening

6.

RM

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie PvdA-GroenLinks d.d. 29 januari
2020 met betrekking tot transporten met radioactief afval
1. Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie PvdA-GroenLinks
d.d. 29 januari 2020 met betrekking tot transporten met radioactief afval en besluit om in te stemmen
met de voorgestelde beantwoording.

Ontwikkeling

7.

PP

Ontwerp bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof
In te stemmen met:
1. De beantwoording van vooroverlegreacties en inspraakreacties;
2. Het ontwerp bestemmingsplan en de ter inzage legging ervan;
3. Het opstarten van de procedure voor de herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant.

Ontwikkeling

8.

PP

Voorontwerpbestemmingplan St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt”
2. De inspraak-en vooroverlegprocedure te starten
3. De bij dit voorstel behorende realisatie-overeenkomst te sluiten.
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Directiestaf

9.

TV

Ontwikkeling

10.

SH/ Subsidiebeleid invlechting Helvoirt en continuering Subsidieverordening 2017 gemeente Vught
TV
1. Het besluit van de Stuurgroep herindeling Haaren van 19 december 2020 te bekrachtigen, inhoudende
dat:
a. de subsidieverlening van de waarderingssubsidie voor de jaren 2021 én 2022 in het jaar 2020
plaatsvindt door de latende gemeente;
b. de subsidieverlening van de projectsubsidies in 2020 voor zover die betrekking zal hebben op de
jaren 2021 en 2022 plaatsvindt door de latende gemeente nadat deze daarover overleg heeft
gevoerd met de betreffende ontvangende gemeente(n);
c. de subsidieverlening van de prestatiesubsidies voor het jaar 2021 in het jaar 2020 plaatsvindt door
de ontvangende gemeenten;
d. de subsidievaststelling van de projectsubsidies over het jaar 2020, 2021 en 2022 plaatsvindt door
de ontvangende gemeente(n), tenzij de ontvangende gemeenten anders beslissen;
e. de subsidievaststelling van de prestatiesubsidies over het jaar 2020 in het jaar 2021 plaatsvindt door
de rechtsopvolgende gemeente, tenzij de ontvangende gemeenten anders beslissen;
2. De raad via bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren dat er in 2020 geen nieuw subsidiebeleid
2021-2024 voorgelegd zal worden, maar de huidige Subsidieverordening 2017 tot en met 31 december
2022 gecontinueerd zal worden;
3. De Regelingen die behoren bij de Subsidieverordening Vught 2017 met twee jaar te verlengen en waar
nodig aan te passen.

Ontwikkeling

11.

TV
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Managementletter boekjaar 2019
1. Kennisnemen van de Managementletter 2019;
2. De Managementletter ter behandeling aanbieden aan de auditcommissie.

Onderverhuur/medegebruik accommodatie S.V. Real Lunet
1. Aan S.V. Real Lunet toestemming te verlenen voor onderverhuur/medegebruik van de velden, mits
dit voldoet aan de in dit voorstel gestelde kaders;
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2. Deze kaders via bijgevoegde concept brief te verzenden aan S.V. Real Lunet.

Ontwikkeling

12.

TV

Gedenkplaats Haaren
1. Het college besluit een waarderingssubsidie van € 250,- toe te kennen.

Ontwikkeling

13.

SH

Invoering Automaatje
1. In te stemmen met de invoering van Automaatje in Vught.
2. Bij te dragen in de bekostiging van het project Automaatje in Vught, met structureel een bijdrage van
€ 28.600,3. Voor de start van Automaatje in 2020 eenmalig € 15.000,- ter beschikking te stellen.
4. De kosten te dekken uit de post Wmo individueel vervoer (fcl 862030).
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