Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel, d.d. 11 november 2014
Punt

Omschrijving

I.B

Portefeuille: burgemeester

I.B.1

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 november 2014.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

I.B.2

Nota integrale veiligheid gemeente Son en Breugel 2015 - 2018 en handhavingsprogramma 2015.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de conceptnota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en
Breugel 2015-2018 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. het concept handhavingsprogramma 2015 vast te stellen en deze ter kennis te brengen
aan de Commissie Algemene Zaken;
3. het handhavingsprogramma 2015 vast te stellen nadat de nota Integraal
Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2015 - 2018 door de gemeenteraad is
vastgesteld;
4. de burgemeester als portefeuillehouder te mandateren voor de communicatie over de
nota integrale veiligheid en het handhavingsprogramma 2015, nadat deze zijn
vastgesteld.

I.B.3

Concernplan 2015.
Het college neemt met instemming kennis van het concernplan 2015.

I.B.4

Regionale aangelegenheden Commissie Algemene Zaken 26-11-2014.
Het college besluit de commissie Algemene Zaken middels een brief te informeren over de
regionale aangelegenheden.

II.JF

Portefeuille: J.P. Frenken

II.JF.1

Beleidsplan recreatie en toerisme Son en Breugel 2015-2017.
Het college besluit het beleidsplan recreatie en toerisme Son en Breugel 2015-2017 vast te
stellen en deze via de commissie Algemene Zaken aan te bieden aan de gemeenteraad.
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II.JF.2

Overdracht onderhoud schoolgebouwen.
1. Het college neemt kennis van de gevolgen van de wetswijziging met betrekking tot de
overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van
gemeente naar scholen.
2. Het college stemt in met de tekst van de raadsinformatie brief en stuurt deze door
naar de raad.

II.JF.3

Voortgangsrapportage werkplan mantelzorg en lokaal gezondheidsbeleid.
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage van het werkplan Mantelzorg en
het plan van aanpak Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2018 en biedt deze rapportage ter
kennisname aan de commissie burgerzaken op 25 november 2014.

II.JF.4

Beslissing op bezwaar (leerlingenvervoer).
Het college besluit het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie voor
bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

II.JF.5

Subsidiebeleidsplan 2015.
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het subsidiebeleidsplan
2015 en meer specifiek met de volgende bijzonderheden hierin:
1. alle subsidies worden geïndexeerd met 1,75%;
2. de subsidie aan ZuidZorg wordt verh
-;
3. instemmen met de voortzetting door Lumens van een verbreding in de aanpak van het
armoede- en schuldenbeleid;
4. het budget dat beschikbaar is voor de peuterwerk-arrangementen is verlaagd met
-;
5. voor de uitvoering van het sociaal-raadsliedenwerk het budget van de LEVgroep
-;
6.
- opgenomen voor de
uitbreiding van de taken van het CMD;
7.
en de subsidies worden verdeeld volgens de regeling eenmalige subsidies;
8. het subsidieplafond voor onderhoud Monumenten 2015 wordt vastgesteld op
- en de subsidies worden verdeeld volgens de regeling subsidies onderhoud
monumenten met bijbehorende beleidsregels;
9.
“
V
T
-;
10. de bedragen die nodig zijn voor de bekostiging van het subsidiebeleidsplan worden
met de 3e begrotingswijziging verwerkt in de begroting. Verder stelt het college de
tekst van het subsidiebeleidsplan en het raadsvoorstel vast.

II.JF.6

Renovatie Vestzaktheater.
1. Het college neemt kennis van:
- de presentatie renovatie werkzaamheden Vestzaktheater;
- de keuringsrapportages (W&E installaties en Arbo).
2. H
stellen met als doel om behoud en openstelling Vestzak in de huidige vorm, met daarin
aandacht voor spoedige verdere uitwerking van:
A. urgente maatregelen vanuit veiligheid
B. volledige vervanging van installaties of alternatieve optie van partiële uitvoering
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II.JF.7

Groenbeleidsplan.
Het college neemt kennis van de opgehaalde informatie van de groenavonden en stemt in
met:
1. de aanpak om tot een plan te komen voor het verwijderen en herplanten van de
bomen;
2. het communicatieplan.

II.JF.8

Aanvraagformulier CORV (berichtenverkeer ten behoeve van CMD).
Het college neemt kennis van de toelichting en de aanvraag voor de aansluiting van CORV
(Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) en besluit het aanvraagformulier te
ondertekenen.

II.JF.9

Transities: plan van aanpak communicatie.
Het college neemt kennis van het plan van aanpak voor de communicatie met betrekking
tot transities en de communicatie-acties in de komende periode.

III.RV

Portefeuille: R. Visser

III.RV.1 Behandeling bezwaar (planschade).
Het college besluit het SAOZ om een aanvullend advies (second opinion) te vragen ten
behoeve van het verzoek tot vergoeding van planschade van de eigenaar van een perceel
aan de Apennijnenlaan. Het college besluit voorts de beslissing op bezwaar aan te houden
totdat deze nieuwe planvergelijking is opgesteld.
III.RV.2 Jaarrekening 2013 SBBE.
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2013 van de SBBE en besluit deze voor
kennisgeving aan te nemen.
III.RV.3 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied; Bosgebied-West.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de "Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied;
Bosgebied-West";
2.
B
B
-W
3. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het
B
B
-W
raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
4.
emmingsplan Buitengebied;
Bosgebied-W
B
B
W
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III.RV.4 Vaststellen alle belastingverordeningen voor belastingjaar 2015.
1. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in de volgende
belastingverordeningen:
- Verordening Leges 2015
- Verordening Afvalstoffenheffing 2015
- Verordening Reinigingsrechten 2015
- Verordening Onroerendezaakbelastingen 2015
- Verordening Rioolheffing 2015
- Verordening Precariorechten 2015
- Verordening Marktgelden 2015
2. Ook besluit het college om dit voorstel aan de raad voor te leggen om in te stemmen
met vaststelling van deze belastingverordeningen.
3. D
ROEBn.
III.RV.5 Start procedure bestemmingsplan Sonniuspark Honingbij.
Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan "Sonniuspark, Honingbij" in
procedure te brengen, waarbij uitgangspunt is de bouw van maximaal 78 woningen:
publicatie in het kader van de mogelijkheid van de indiening van zienswijzen tegen het
ontwerp.
III.RV.6 Wijziging Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering
vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering
vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013 voor de doelgroep particuliere
woningbezitters in te trekken;
2. genoemde verordening voor de MKB-ondernemers te handhaven;
3. genoemde verordening uit te breiden met de doelgroep sportverenigingen.
III.RV.7 Meerjarenprogramma mobiliteit.
Het college besluit het bijgevoegde ontwerpraadsvoorstel met het meerjarenprogramma
mobiliteit vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.
IV.IS

Ingekomen Stukken

IV.IS.1

Uitnodiging bedrijfsbezoek en lunch bij PostNL.
Wethouders Frenken en Visser en de gemeentesecretaris nemen deel aan het
bedrijfsbezoek PostNL op 27 november 2014 in Son.

IV.IS.2

Uitnodiging VNG-bijeenkomst さBeter en Concreterざ.
De gemeentesecretaris woont de VNGB
8 december 2014 in Rijen.

IV.IS.3

C

op

Uitnodiging Dommelstroom driehoek, "Joint the club" tafel: Veilige publieke taak (VPT).
De burgemeester woont de bijeenkomst van de Dommelstroom driehoek, "Joint the club"
tafel: Veilige publieke taak (VPT) bij op 15 december 2014 in Geldrop.
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