CONCEPT
Besluitenlijst Collegevergadering
Corsa registratienummer: 2021.10745
Datum

20-04-2021 – week 16

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter

J. van Aart

Toelichting

Aanwezig:
J. van Aart, burgemeester
J.C.G.M. Brekelmans, wethouder
G. Bruijniks, wethouder
A.W.J. van Wel, wethouder
A.J.C.M. de Kroon, gemeentesecretaris
09.00 uur Presentatie ontwerp De Wetering door Maarten School & archtecten
09.30 uur Aanvang vergadering

1

Vaststellen agenda collegevergadering d.d. 20 april 2021
Besluit
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

2

Besluitenlijst collegevergadering d.d. 13 april 2021 week 15
Besluit
De besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 13 april 2021 week 15 wordt
vastgesteld.

3

Collegestukken

3.1

Z21-000072 2021.09422 M&O-JB Adviesnota over coronasteunverzoek
Bibliotheek Midden-Brabant
Als gevolg van de Covid-19 situatie heeft Bibliotheek Midden-Brabant zowel in 2020 als
dit kalenderjaar extra kosten gemaakt. Daarnaast is er sprake van gederfde inkomsten
omdat zowel vorig jaar als dit jaar de lokale bibliotheekvestigingen (nog) gesloten zijn
(geweest). Omdat Bibliotheek Midden-Brabant in Loon op Zand geen financiële
reserves heeft om deze tegenvallers op te vangen, doet men een beroep op de
middelen die het Rijk aan de gemeente ter beschikking stelden voor het instandhouden
van de lokale culturele infrastructuur.

CONCEPT
Besluit
1. aan Bibliotheek Midden-Brabant een eenmalige subsidie met bijbehorende
verplichtingen te verlenen van € 17.277,00 en deze direct vast te stellen. Dit ter
compensatie van de extra kosten die deze organisatie in 2020 maakte door Covid19;
2. aan Bibliotheek Midden-Brabant een eenmalige subsidie met bijbehorende
verplichtingen te verlenen van € 14.550,00 ter compensatie van de verwachte extra
kosten die deze organisatie in 2021 maakt vanwege Covid-19.
Het college besluit conform het voorstel.

3.2

ZK21.01283 2021.07959 Samenwerkingsovereenkomst MEE Plus 2021
Besluit
1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met MEE Plus voor één jaar,
tot 1 januari 2022;
2. de kosten te dekken uit de post ‘Budget externe diagnostiek SP Wmo’;
3. het afdelingshoofd Sociaal domein te mandateren om deze overeenkomst te
ondertekenen.
Het college besluit conform het voorstel.

3.3

ZK21.01657 2021.09839 M&O-JB Inzet corona middelen voor Van
Haestrechtcollege voor de periode van de centrale examens (mei-juli)
De afgelopen periode heeft het Van Haestrechtcollege voor het verzorgen van lessen
en afnemen van schoolexamens gebruik kunnen maken van het Theater in het Klavier
tegen het maatschappelijk tarief. Het verschil werd voldaan vanuit de middelen die we
ontvangen van het Rijk voor Covid(-maatregelen). Graag maakt het Van
Haestrechtcollege ook voor de centrale examens gebruik van het Theater in het Klavier
en vraagt uw college om ook voor deze periode (mei-juli) het verschil tussen het
maatschappelijk en het semi-maatschappelijk tarief te dekken.
Besluit
In te stemmen met het voorstel om het verschil tussen het maatschappelijk tarief en het
semimaatschappelijk tarief ook voor de periode van de centrale examens (mei-juli) te
voldoen vanuit de middelen die we als gemeente ontvangen van het Rijk voor Covid(maatregelen).
Het college besluit conform het voorstel.

CONCEPT
3.4

ZK19.05679 2021.09004 M&O-JB Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
een onderwijsachterstandenbeleid; de gemeente voor het voorschoolse deel
(kinderopvang) en de schoolbesturen voor het vroegschoolse deel (groep 1 en 2).
Jaarlijks ontvangt onze gemeente een specifieke uitkering van het Rijk
hiervoor. Hiermee financieren we diverse activiteiten. In dit voorstel vragen we uw
college om de hierin genoemde drie activiteiten ongewijzigd voort te zetten. En
daarmee te voorkomen dan wel te verminderen dat er sprake is van een
onderwijsachterstand bij de start van groep 3 in de basisschool.
Besluit
In te stemmen met het in 2021 ongewijzigd voortzetten van:
1. de activiteit Leesbevordering 0-6 jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), die
Bibliotheek Midden-Brabant organiseert;
2. de coördinatie en monitoring van het voorschoolse deel van VVE door Support
Advies;
3. de onderwijskundige advisering over VVE door Ontwikkelkracht.
Het college besluit conform het voorstel.

3.5

5694189 2021.09813 RO-GB Vaststellen hogere grenswaarden geluid voor het
(her)bouwen van woningen Gasthuisstraat 49-51 in Kaatsheuvel
Besluit
1. hogere grenswaarden geluid voor de te (her)bouwen woningen Gasthuisstraat 49
en 51 vast te stellen;
2. het besluit tot het vaststellen van de hogere grenswaarden geluid bekend te
maken.
Het college besluit conform het voorstel.

3.6

Z21-000090 2021.09844 VTV-JvA Beslissing op bezwaar tegen besluit afwijzing
verzoek om handhaving.
Besluit
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.
Het college besluit conform het voorstel.

CONCEPT
3.7

ZK21.01285 2021.09041 M&O-FvW Regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 MiddenBrabant.
Besluit
In te stemmen met de inhoud van het regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 MiddenBrabant.
Het college besluit conform het voorstel.

3.8

ZK21.02736 2021.10164 RO-FvW Openstelling stimuleringsfonds tweede tranche
Besluit
1. de tweede tranche à €50.000 open te stellen van het stimuleringsfonds zoals
vastgelegd in de subsidieregeling doorstart na Corona;
2. de raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat in de
raadsinformatiebrief uitsplitsing naar sector opgenomen dient te worden.
Gemeenteraad informeren.

4

Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)

5

Beantwoording vragen raadsfractie(s)
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Portefeuillestukken

7

Bespreking vertrouwelijke agendapunten

8

Uitnodigingen Bestuur

9

Perscontacten

