Besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van dinsdag 15 oktober 2019, nummer 41
Openbaar
Aanwezig:
De heer R.P. van den Belt, MBA
Mevrouw W.A.M. Baartmans
De heer J. Krook
De heer M.J.P. de Jongh, RA
De heer J.H. van den Hof

: burgemeester
: wethouder
: wethouder
: secretaris
: stafmedewerker

Afwezig:
De heer W.L.C. Knop
Mevrouw E.M.J. Prent

*BM1904611*
BM1904611

: wethouder
: wethouder

Onderwerp
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 09:45 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 8 oktober 2019, nummer 40, openbaar.

Conform voorstel.

Herziene begroting 2020 WVS

1. Kennis is genomen van de herziene begroting 2020 WVS
2. De herziene begroting middels raadsmededeling BM1903213 ter informatie aan
de gemeenteraad sturen.
3. Het bestuur van de WVS hierover te informeren.

Subsidievaststellingen budgetsubsidies 2018

1. De budgetsubsidies 2018 van de volgende instellingen definitief vaststellen:
Bibliotheek € 337.725,00
Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant € 38.000,00
Slachtofferhulp Nederland € 5.149,00
Stichting exploitatie gemeenschapshuis Dinteloord € 22.690,00
Stichting Gemeenschapshuis Welberg € 12.381,00
Stichting Dorpshuis Kruisland € 27.803,00
Stichting Gemeenschapshuis Nieuw-Vossemeer € 17.258,00
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Dorpshuis De Stelle € 11.712,00
SLOS € 11.712,00
2. De definitieve subsidies van de organisaties die de subsidieafrekening over
2018 hebben ingeleverd die dit na 1 juli maar voor 15 juli 2019 hebben gedaan,
vaststellen als ware het dat de subsidieafrekening wel op tijd was ingeleverd en
daarmee erkennen als rechtmatig.
Beslissing op bezwaar haven Dinteloord

1. Het bezwaarschrift van M.W.B. van O. en O. de J.. ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
2. Het bestreden besluit d.d. 17 april 2019 in stand laten;
3. Bezwaarden in kennis stellen van dit besluit middels bijgaande beslissingen op
bezwaar.

Artikel 40 vragen AFC Nieuw Prinsenland

In te stemmen met de antwoordbrief UM 1906776.
De brief te verzenden aan adressant en gemeenteraad.

Overeenkomst Jubileumboek

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door de opdracht tot het
uitgeven van het jubileumboek 750 jaar Steenbergen/25 jaar gemeente
Steenbergen enkelvoudig te gunnen aan Kick Uitgevers

Raadsmededeling eindvonnis arbitrage inzake kwestie Attero

De raad middels raadsmededeling BM1904392 op de hoogte stellen.

Zorgcontinuiteit Juzt

1. Het college neemt kennis van het voorstel overname Crossroads door RvT Juzt
en niet in te stemmen met Crossroads als overname partner en de voorwaarden
die daarvoor aan de gemeente worden gesteld.
2. Het college neemt kennis van het voorgelegde scenario herstructurering.
3. Het college neemt van het voorstel van de gemeente Breda inzake Juzt- WBO en
niet instemmen met de voorwaarden en gevolgen voor de gemeente.
4. Het college neemt kennis van het op 14 oktober aangeboden plan,
herstructurering Juzt-WBO.
5. Het college stemt in met het addendum zoals aangeboden tijdens de B&W vergadering van 14 oktober 2019
6. Het college stemt in met de bijdrage voor het plan herstructurering Juzt -WBO
van Euro 239.177,49, deze wordt uit de jaarrekening sociaal domein gefinancieerd.
7. Het college informeert de gemeenteraad over haar besluit middels
raadsmededeling BM1904624.
8. Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een aanvullend werkbudget
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voor de projectstructuur van € 0,1 mln, te verdelen naar rato van het aantal
inwoners in de leeftijd 0 tot 18 jaar. (Gemeente Roosendaal zal de kassiersfunctie
vervullen voor het werkbudget.)
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stuk voor de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 15 oktober 2019.

Kennis is genomen van de update over het project Lint van Klaprozen

Raad vragen
Raadsvergadering
Regio
Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10:30 uur.

Vorenstaande besluiten van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn vastgesteld door he t college van
burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 oktober 2019.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA

R.P. van den Belt, MBA
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