Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

02-07-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Bestuurskamer (2.58)

Voorzitter

G.V.I.C. van Heeswijk

Aanwezigen

D. van Deurzen, G. van Heeswijk, F.J.M. van Lankvelt, M. Prinssen en
I. Verkuijlen

Afwezig

H. Hellegers

1

Afdeling Middelen

1.a

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 25 juni 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.
Besluit
Akkoord.

2

Afdeling Publiekszaken

2.a

Afstemmen begroting op inhuur accommodatiepersoneel aan de werkelijke
benodigde inzet.
1. In te stemmen met verhoging van het budget voor inhuur van
accommodatiepersoneel in de ontmoetingspleinen met € 45.000 in 2019;
2. in te stemmen hierover de raad te informeren in de 2e
afwijkingenrapportage 2019 .
Besluit
Akkoord.
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3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Inkoopopdracht Specialistische Jeugdhulp Brabant Noordoost 2020.
1. In te stemmen met dit (proces)voorstel voor de regionale inkoopopdracht
specialistische jeugdhulp 2020;
2. in te stemmen dat het RBO de mogelijkheid krijgt om gemotiveerd tussen
budgetposten te verschuiven, binnen het totaal van het budgettair kader
specialistische Jeugdhulp zoals vastgesteld voor 2020.
Besluit
Akkoord.

3.b

Extra budget Veilig Thuis voor samenwerking BJG.
1. In 2019 € 89.873,35 beschikbaar te stellen aan Veilig Thuis voor
samenwerking met de Toegang/Basisteams Jeugd en Gezin zoals vastgelegd in
het werkplan van ONS welzijn en Veilig Thuis;
2. in subregionaal verband afspraken te maken met de centrumgemeente
’s-Hertogenbosch over een gedeelde regionale visie met financiële
doorvertaling over de taken van Veilig Thuis en de samenwerking met de lokale
Basisteam Jeugd en Gezin vanaf 2020.
Besluit
Akkoord.

4

Afdeling Ruimte

4.a

Informatie aan de Raad inzake huisvesting arbeidsmigranten.
De raad middels de bij het advies gevoegde informatienota aan de Raad te
informeren over het voornemen om a. het beleidskader ‘Huisvestingsbeleid
(tijdelijke) arbeidsmigranten conform de ‘Notitie wijzigingsvoorstellen (zie
bijlage 1) te verruimen én b. proactief aan de slag te gaan met het zoeken van
locaties.
Besluit
Gewijzigd akkoord.
Toelichting
wijziging bij punt b: vervolgens pro-actief aan de slag gaan met het zoeken
naar locaties.
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4.b

Beantwoording schriftelijke vraag d.d. 7 juni 2019 van J. Minten (CDA-fractie)
inzake vitaliteit bomen en overlast stormschade.
Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vraag van raadslid J.
Minten.
Besluit
Akkoord.
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