Burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders
van 21 november 2017.

Informatieve zaken
Vangnetuitkering
Vangnetuitkering is toekgekend in het kader van het tekort op de WWB gelden aangevraagd We hebben een
bedrag van € 375.250,- ontvangen.
Liquidatie Optimisd
Op 7 november jl. vond de laatste AB-vergadering van Optimisd plaats en is de organisatie opgeheven. Liquidatie
zal gepubliceerd worden in de Staatscourant en dan is het afgerond.
Markten in de gemeente
7 november jl. was er een positieve bijeenkomst met marktkoopmensen en Koos Loose. Onderwerp van gesprek
was o.a. de verzelfstandiging van de markten. Die avond was men het er unaniem over eens dat dit een goed idee.
Het bureau Marketing voor marktondernemers is hiervoor ingeschakeld.
Week van de Mantelzorg
Bint organiseerde drie mantelzorgbijeenkomsten in de gemeenschapshuizen en sloot de week van de mantelzorg
(6 t/m 10-11) af met een bijeenkomst voor jonge mantelzorgers op het Wijkplein in Sint-Michielsgestel.

Besluitvorming
Dorpshuis De Kei in Gemonde; raadsinformatiebrief en beantwoording schriftelijke vragen van het CDA
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief en de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA en
leidt deze door naar de gemeenteraad. Verder wordt ingestemd met de intentieverklaring Multi Functionele
Accommodatie (MFA) Gemonde. Wethouder Loose wordt gemandateerd deze te ondertekenen.
Verder stelt het college middelen beschikbaar voor inhuur van een projectleider van Stichting Brede School
Nederland.
De jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 14.000,- aan De Kei wordt per 31-12-2017 stopgezet. Het bestuur is hierover
schriftelijke geïnformeerd.
Beantwoording vragen DorpsGoed over voetbalvereniging BMC
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van DorpsGoed over voetbalvereniging BMC en leidt
deze door naar de gemeenteraad.
Beantwoording vragen PvdA over het gemeentelijk bomenbeleid n.a.v. de casus Onderstal
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de PvdA over het gemeentelijk bomenbeleid n.a.v.
de casus Onderstal en leidt deze via de Griffie door naar de gemeenteraad.
Inkoop van specialistische hulp Wmo 2018, regio Meierij
Het college stemt in met de effecten van de inkoopnotitie specialistische hulp 2018 en machtigt het college van
B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch om binnen de kaders van de inkoopnotitie specialistische hulp 2018
genoemde taken en opdrachten uit te voeren, begrenst door wetgeving, jurisprudentie en vooraf afgestemde
financiële kaders. De raad wordt hierover geïnformeerd d.m.v. de raadsinformatiebrief ‘Inkoop Specialistische Hulp
2018’.
Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2018
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de (tarief)aanpassingen van de gemeentelijke heffingen
voor het jaar 2018 en hiertoe de navolgende verordeningen vast te stellen:
1. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017;
2. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2017;
3. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening hondenbelasting 2017;
4. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2017;
5. Verordening tot derde wijziging van de Legesverordening 2017;
6. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017.
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Notitie Brabantse Agenda Wonen
Het college neemt kennis van de Notitie Brabantse Agenda Wonen.
Beheer van de milieustraten in Sint-Michielsgestel en Berlicum voor de periode 2018
Het college neemt het proces-verbaal van aanbesteding voor kennisgeving aan en gunt de dienst ‘Beheer
milieustraten in Sint-Michielsgestel en Berlicum voor de periode 2018’ aan de firma Van Kaathoven.
e

Stimuleringssubsidies 3 kwartaal 2017
Het college verleent de aanvragers ontheffing van de bepaling dat de aanvraag uiterlijk op 31 december van het
jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt moet zijn ingediend. Verder neemt zij kennis van de
e
besluiten op de in het 3 kwartaal van 2017 ingediende aanvragen om stimuleringssubsidie.
Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant op beroep planschadebesluit Hoogstraat 110 Berlicum
Het college neemt kennis van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 10 november 2017 m.b.t.
planschadebesluit Hoogstraat 110 Berlicum, waarbij het ingestelde beroep gegrond wordt verklaard en de
Rechtbank zelf in de zaak voorziet en de te vergoeden planschade heeft bepaald. Zij gaat hiertegen niet in hoger
beroep en vergoedt het griffierecht en de proceskosten aan de eiseres, overeenkomstig de uitspraak.
Regieprijzen grondwerk 2018 en 2019
Het college neemt het proces-verbaal van inschrijving voor kennisgeving aan en gunt de dienst ‘Regieprijzen
grondwerk 2018 en 2019’ aan de firma Jennissen Loon- en Grondwerken.
Tussenbalans gebiedsgericht werken
Het college leidt het magazine van de tussenbalans van het gebiedsgericht werken als raadsinformatiebrief door
naar de gemeenteraad, via de Griffie.
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