Zaaknummer: 00420594
Onderwerp:

openbare besluitenlijst college 6 januari 2015

Collegevoorstel
Inleiding
De openbare besluitenlijst van 6 januari 2015 treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Zaaknummer: 00420594
Onderwerp:

openbare besluitenlijst college 6 januari 2015
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 13 januari 2015
besloten:
de openbare besluitenlijst van 6 januari 2014 vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2

001333234
Nr.: 00420594

Openbare besluitenlijst
voor de vergadering van het college van Heusden
d.d. 06 januari 2015

Aanwezig:

de wethouders:

De heer W.A. van Engeland (loco-burgemeester)
De heer dr. M.G.M. van der Poel
De heer C.A.M. van Bokhoven
Mevrouw drs. M. Mulder
Mevrouw J. van Aart

de secretaris:

mr. J.T.A.J. van der Ven

Afwezig:

De heer drs. J. Hamming

Openbare besluitenlijst vergadering van het college van Heusden d.d. 06 januari 2015
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Team:
Nummer:

Ondersteuning welzijn (OWZ)
00386569

Onderwerp:
Besluit:

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015
Het college heeft besloten de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015
inclusief bijlage en toelichting vast te stellen. Deze beleidsregel vervangt een verouderd exemplaar uit 2010.

Team:
Nummer:

Ondersteuning welzijn (OWZ)
00399847

Onderwerp:
Besluit:

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Heusden 2015 en Verordening materiële financiële
gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Heusden 2015 en de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015
vast te stellen. De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Team:
Nummer:

Bedrijfseconomische control (BEC)
00410206

Onderwerp:
Besluit:

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een nieuwe ‘achtervangovereenkomst’ met het Waarborgfonds
sociale woningbouw (WSW) aan te gaan. Stichting Woonveste neemt leningen op voor investeringen in
maatschappelijk vastgoed. Als Woonveste niet aan deze betalingsverplichtingen kan voldoen, betaalt het WSW de
rente en aflossing tot een maximaal bedrag. Boven dit bedrag treedt de ‘achtervangfunctie’ in werking en verstrekt
de gemeente leningen aan het WSW die deze uiteindelijk moet terugbetalen. De raad neemt op 10 februari een
besluit.
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Team:
Nummer:

Ondersteuning welzijn (OWZ)
00411902

Onderwerp:
Besluit:

Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015
vast te stellen. De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Team:
Nummer:

Openbare werken (OW)
00412301

Onderwerp:
Besluit:

Opstarten procedure kappen en herplanten bomen Torenstraat in Drunen
Het college heeft besloten de procedure te starten voor het kappen van 15 haagbeuken ter hoogte van Torenstraat
19 tot en met 85 in Drunen. Daar worden 7 bomen herplant en nieuwe onderbeplanting aangebracht. Herplant van 8
bomen gebeurt op een nader te bepalen locatie in het buitengebied.

Team:
Nummer:

Administratie en Vastgoed (AVG)
00412962

Onderwerp:
Besluit:

Verkoop deel groenstrook naast Prinses Marijkestraat 14 in Drunen
Het college heeft besloten om een deel van de groenstrook naast de Prinses Marijkestraat 14 in Drunen te verkopen
aan de eigenaren van dit adres.
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Team:
Nummer:

Kwaliteitscontrol (KC)
00418786

Onderwerp:
Besluit:

Normenkader 2014
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid 2014 vast te stellen. Dit
normenkader geeft aan waaraan de accountant moet toetsen bij de controle van de jaarrekening van de gemeente.
De raad neemt hierover op 10 februari 2015 een besluit.

Team:
Nummer:

Ontwikkeling onderzoek en projecten (OOP)
00418874

Onderwerp:
Besluit:

Rapport 'Bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk' en vervolgtraject
Het college heeft besloten kennis te nemen van het definitieve rapport ‘Bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op
Zand en Waalwijk’ en dit toe te sturen aan de leden van raad. Het college stemt in met het verstrekken van de
opdracht aan Think Public Advies, de heer A. Schilder. Het college wenst het rapport te agenderen voor de
informatievergadering Bestuur en Beheer van 20 januari 2015.

Team:
Nummer:

Ondersteuning welzijn (OWZ)
00419129

Onderwerp:
Besluit:

Vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein
Het college heeft de vragen van raadslid J. Levink (CDA) over de transitie in het sociaal domein beantwoord.
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Team:
Nummer:

Ondersteuning leefomgeving (OLOG)
00419165

Onderwerp:
Besluit:

Aanvraag omgevingsvergunning voor ontheffing gebruik Kerkstraat 52 in Elshout
Het college heeft besloten om de aanvraag van een omgevingsvergunning om een ontheffing voor het vestigen van
een hondenfokkerij aan de Kerkstraat 52 in Elshout te weigeren.

Team:
Nummer:

Kwalitetscontrol (KC)
00419206

Onderwerp:
Besluit:

Openbare besluitenlijst college 23 december 2014
Het college heeft de besluitenlijst van 23 december 2014 vastgesteld.

Deze openbare besluitenlijst, betrekking hebbende op 11 volgnummers, is vastgesteld in de vergadering van 13 januari 2015.
Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. J.T.A.J. van der Ven

drs. J. Hamming

