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Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 april 2018

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000712

Verhoging budgetsubsidie Stichting
Leergeld.

1. Stichting Leergeld vanaf 2018 het ‘kindpakket’ uit te laten breiden met een
kledingvoucher voor een jaarlijks zomer- en winterkledingpakket.
2. De budgetsubsidie aan Stichting Leergeld voor 2018 te verhogen met € 14.000 tot een
bedrag van € 30.000.
3. De budgetsubsidie aan Stichting Leergeld voor 2019 te verhogen met € 19.000 tot een
bedrag van € 35.000.
4. De budgetsubsidie aan Stichting Leergeld voor 2020 te verhogen met € 24.000 en
vanaf 2020 structureel vaststellen op
€ 40.000 per jaar.
5. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmemo te informeren over de aangepaste
subsidie en uitbreiding van het kindpakket.
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Jaarrekening 2017, Jaarverslag
2017 en Ontwerpbegroting 2019 van
het BHIC

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting
2019 van het BHIC.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de raad aanbieden ten
behoeve van de vergadering van 28 juni 2018. Het college stelt hierin voor om in te
stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en geen zienswijze in te dienen.
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Begroting 2019 en Jaarstukken 2017
GGD Hart voor Brabant

Bijgaand raadsvoorstel aan de raad voorleggen inhoudende:
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van de GGD Hart voor
Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Hart voor Brabant.
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Beslissing op bezwaren tegen
omgevingsvergunning voor het
bouwen van 9 uitkijkwoningen aan
Grootveld.

Met de toezegging van PeelrandWonen tot het treffen van voorzieningen de bezwaren
ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten.
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Medewerking postcoderoosproject
Nia Domo

a. De overeenkomst tot zakelijk recht van plaatsing t.b.v. een
zonnepaneleninstallatie en vestiging opstalrecht te laten ondertekenen door de
burgemeester
b. € 2.500 beschikbaar te stellen voor de begeleiding van het postcoderoosproject
en dit aan het einde van de looptijd van de overeenkomst terug te laten betalen.
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