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Exploitatiesubsidie
Leder en
Schoenenmuseum
2020
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Aanvullende
exploitatiesubsidie
2019 inzet
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Volgens artikel 231, lid 2, e Gemeentewet wijst het college een
gemeentelijke belastingdeurwaarder aan. Deze zaken zijn
grotendeels uitbesteed aan onze externe deurwaarder en uw
college heeft hiervoor eerder aanwijzingsbesluiten genomen.
Echter om de invordering te beproeven of een onderzoek in te
stellen bij een belastingschuldige doen zich in de praktijk zaken
voor, dat het handiger is om een door uw college aangewezen
invorderingsambtenaar van de gemeente zelf werkzaamheden uit
te laten voeren. Te denken valt hierbij aan (spoed)acties in
verband met gecoördineerde handhavingsacties, nader
onderzoek bij verzoeken om kwijtschelding.
De Stichting Exploitatie Nederlands Leder en Schoenenmuseum
(NLSM) heeft een exploitatiesubsidie ad €367.000,00
aangevraagd voor werkzaamheden en activiteiten die in 2020
door het museum worden verricht.
Werkzaamheden in 2020:
1.afbouw van de huisvesting in het bestaande gebouw;
2.voorbereidingen voor de verhuizing van "de
organisatie"(personeel en middelen) naar de nieuwe locatie;
3.het voorbereiden van de verhuizing van "de
collectie"(schoenen, leer, reclame-uitingen, machines,
gereedschappen, kunst, boeken, tijdschriften) naar de nieuwe
locatie;
4.deelnemen en bijdragen leveren aan het proces van plannen en
realisatie van het toekomstig museum;
5.het werken aan behoud van expertise (medewerkers,
vrijwilligers), het onderhouden van het bestaande netwerk (o.a.
De Vrienden, SELL, bedrijven, musea, curatoren,
tentoonstellingsmakers en andere stakeholders waar relaties mee
zijn) en uitbreiding met nieuwe contacten (museumdirecteuren,
Museumvereniging, et cetera;
6. Uitvoering van enkele museale projecten.
We zijn van mening dat bovenstaande werkzaamheden en
activiteiten in 2020 noodzakelijk zijn om te komen tot een
uitstekend functionerend museum in de toekomst en stellen voor
om deze aanvraag te honoreren.
Het Beweegburo ontvangt een jaarlijkse exploitatiesubsidie ter
dekking van de salariskosten voor de inzet van de

Besluit
De in bijgaand concept-besluit opgenomen persoon aan te
wijzen als onbezoldigd gemeentelijk deurwaarder met
ingang van 15 januari 2020.

in te stemmen met een subsidie ad € 367.000,00 voor de
activiteiten en werkzaamheden van de Stichting Exploitatie
Nederlands Leder en Schoenen Museum (NLSM).

Aan Het Beweegburo een aanvullende subsidie van €
33.196 te verstrekken voor de inzet van de
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Besluit
buurtsportcoaches in onze gemeente. Met het nieuwe schooljaar
buurtsportcoaches in 2019 tijdens het schooljaar
2019/2020 is de inzet van de buurtsportcoaches verder
2019/2020.
uitgebreid (van 15 naar 16 scholen). Daarnaast heeft er in 2019
uitbreiding in fte in de kinderopvang (BSO) plaatsgevonden, van
1,33 naar 1,47 fte. Het onderwijs en Mikz Kinderopvang dragen
hier een cofinancieringsbijdrage aan bij van ruim 60% van de
salariskosten. Het overige deel wordt betaald vanuit onze
deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
Het Beweegburo vraagt voor 2019 een aanvullende subsidie aan
van €
33.196,00. De kosten komen ten laste van de Brede Regeling
Combinatiefuncties (budget Sportbeleid). De aanvraag past
binnen onze Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling
2019, artikel 19 Inzet Buurtsport en cultuurcoach.

B05.OOT

Adviesnota over
mandatering inzake
de Wet verplichte
GGZ

Bijgaand collegevoorstel verzorgt de benodigde mandatering van
zowel het hoorrecht als de meldfunctie en het verkennend
onderzoek behorende bij de Wet Verplichte GGZ die per 1 januari
2020 is ingegaan.

B06.OOT

Voordracht nieuw
SAR-lid

DE SAR draagt een kandidaat lid voor ter versterking van het
aandachtsgebied Jeugdbeleid.

Stand van zaken
Akkerlanen

In het verleden is de gemeenteraad middels bestuurders- en
raadinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de voortgang
van het project Akkerlanen. Het laatste bericht dateert van april
2019. In de betreffende raadsinformatiebrief (30-19) werd de
verwachting uitgesproken dat het ontwerp bestemmingsplan na
de zomer ter inzage gelegd zou kunnen worden. Dit is niet
haalbaar gebleken. Bijgevoegd een concept raadsinformatiebrief
waarin de raad bijgepraat wordt over de stand van zaken en de
huidige verwachtingen ten aanzien van het moment van
besluitvorming door de raad.

B50.RNO

1.
Opdracht te verlenen aan de Gemeenschappelijke
Regeling Hart van
Brabant (GRHvB) om het verkennend onderzoek uit te
voeren;
2.
Mandaat te verlenen aan de bestuurder van
Stichting Sterk Huis waarbij onder mandaat is toegestaan
voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek en het
daadwerkelijk aanvragen van een zorgmachtiging bij het
Openbaar Ministerie;
3.
Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit.
akkoord te gaan met de voordracht van de
betreffende kandidaat.
in te stemmen met bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief, met dien verstande dat de
portefeuillehouder nog een aantal kleine tekstuele
wijzigingen doorvoert m.b.t. de juiste terminologie en deze
ter verzending naar de raad aan te bieden aan de griffie.
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De eerste fase van het project Maatpact is afgerond en
De raad te informeren middels de raadsinformatiebrief, de
geëvalueerd. De Tussenrapportage en de bloemlezing van cases
tussenrapportage en de Bloemlezing.
geven een goede indruk van de belangrijkste bevindingen.

