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1. Het College heeft besloten de huidige raamovereenkomsten met zorgaanbieders voor de 
lokale Wmo en Jeugdzorg te beëindigen per 31 december 2015. Door meervoudig 
onderhands aan te besteden, in plaats van openbaar, kunnen we lokale aanbieders 
toevoegen en aanpassingen verrichten. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant 
voor 2014 een subsidie te verlenen van € 11.435,00. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de bevoegdheid tot het aanwijzen van 
toezichthouders op het gebied van brandveiligheid te mandateren aan de Regionaal 
Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant.  
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de minimaregelingen (inclusief de kwijtschelding) 
toegankelijk te houden voor alleenstaande ouders met een inkomen tot en met 90% van 
de bijstandsnorm voor gehuwden (van 21 tot en met de pensioengerechtigde leeftijd). 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om de raad te informeren over de nieuwste stand van 
zaken wat betreft de uitvoering van de motie van 31 oktober 2013 over de inzet van 
professioneel beheer bij de jongerencentra. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om de ingebrekestelling van vier 
buitensportverenigingen wegens gestelde betalingsachterstand van de gemeente, af te 
wijzen. De verenigingen er op te wijzen dat de gemeente vanuit de publiekrechtelijke rol, 
gerechtigd was te bezuinigen op de subsidies. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om met betrekking tot de instanthouding van 
openbaer school De Start en De Moer gedurende vijf jaar een financiele bijdrage ter 
beschikking te stellen aan het schoolbestuur, de stichting Bravoo. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om de eerder per 1 januari 2015 opgezegde 
ingebruikgevingsovereenkomsten veldsportaccommodaties op 1 juli 2016 te laten aflopen 
in verband met de lopende en nog te verwachten juridische procedures. 
 

 


