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De aanvragen jeugdsportsubsidies 2016 dienen
Het college besluit, BSV Kickers over 2016 een
overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening als
Jeugdsportsubsidiebedrag van € 480,00 te
zijnde waarderingssubsidie vóór 1 oktober 2015
verstrekken, zijnde 20 jeugdleden met een
ontvangen zijn. Bij de aanvraag van de
subsidiebedrag per lid van € 24,00. Dit bedrag ten
jeugdsportsubsidies werd voorheen de aanvraagdatum laste te brengen van het product Sportbeleid.
van 1 februari van het betreffende jaar gehanteerd.
Honkbalvereniging BSV Kickers heeft derhalve
abusievelijk de aanvraag te laat ingediend. De
vereniging heeft 20 jeugdleden, woonachtig in onze
gemeente. Per jeugdlid bedraagt het subsidiebedrag €
24,00. Dit betekent voor BSV Kickers een
jeugdsportsubsidiebedrag voor 2016 van € 480,00.
BSV Kickers is een kleine vereniging met 65 leden en
heeft een gemeentelijke accommodatie op sportpark
Eikendonk in gebruik. De kantine is in eigendom van de
club en de kleedkamers zijn geprivatiseerd. Om de
vereniging financieel tegemoet te komen wordt
voorgesteld de jeugdsport- subsidie van € 480,00 over
2016 alsnog te verstrekken. Dit bedrag komt ten laste
van het product Sportbeleid.
Op 3 december 2014 is er een besluit genomen
Het college besluit,
betreffende straatnaamgeving Haven Acht fase 1. De
1. Toekennen straatnaam: Pakketweg
situatie in het betreffende gebied is gewijzigd. Door
2. Intrekken straatnaam: gedeelte Kloosterheulweg
verkoop van percelen aan Bol.com zullen er geen
3. Intrekken straatnaam: De Kroonweg
dwarswegen worden aangelegd en kunnen de eerder
4. Intrekken straatnaam: Van Iersel en Witloxweg
benoemde straatnamen worden ingetrokken. De eerder
geplande verlenging van de Kloosterheulweg tot aan de
industrieweg vervalt hierdoor.
Er komt nu een toegangsweg naar het perceel van
Bol.com, een passende naam voor dat gedeelte is
gewenst.
In de bijlage treft u de situaties op kaart aan:
1. Toekennen straatnaam: Pakketweg; de straat begint
bij de kruising Kloosterheulweg/Mechie Trommelenweg
en komt uit bij het terrein van Bol.com. Daarom is
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gekozen voor een naam die raakvlak heeft met de
sector waarin het bedrijf werkzaam is.
2. Intrekken straatnaam: Het deel van de straatnaam
Kloosterheulweg intrekken vanaf de kruising Mechie
Trommelenweg.
3. Intrekken straatnaam: De Kroonweg wordt niet
aangelegd.
4. Intrekken straatnaam: Van Iersel en Witloxweg
wordt niet aangelegd.
Namens de WMO Adviesraad heeft dhr. H.
Het college besluit,
Hoogendoorn een brief (zie bijlage) gestuurd waarin
1. kennis te nemen van de brief van dhr. H.
o.a. wordt aangekondigd dat de WMO Adviesraad haar
Hoogendoorn namens de WMO Adviesraad d.d. 21
werkzaamheden definitief heeft beëindigd.
juli 2016;
Het college wordt geadviseerd om de brief te
2. tot een schriftelijke reactie gericht aan dhr. H.
beantwoorden conform bijgevoegd concept.
Hoogendoorn volgens bijgevoegd concept, met dien
verstande dat in de laatste alinea na aanbod moet
worden toegevoegd ''om zorg te dragen voor een
adequate overdracht''.
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Het college besluit,
2015 (Wmo 2015) moeten gemeenten toezicht houden - de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart
op de naleving van wat bij of krachtens deze wet is
voor Brabant te mandateren voor de in artikel 6.1 lid
geregeld. Het toezicht in het kader van de Wmo 2015 is 1 Wmo 2015 neergelegde bevoegdheid om personen
nieuw. In het verleden hield de Inspectie voor de
aan te wijzen die belast zijn met het houden van
Gezondheidszorg toezicht op de naleving van de
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en
krachtens de Wmo 2015;
onderdelen van de Wmo 2007, in het bijzonder de
- uw college en de toezichthouder gezamenlijk te
huishoudelijke hulp. Nu de AWBZ is opgegaan in de Wet laten bepalen hoe de toezichthouder het toezicht
langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Wmo
uitvoert;
2015, is de toezichtstaak van de IGZ ten aanzien van
- dit mandaatbesluit op de dag na die waarop het is
de Wmo beëindigd.
bekendgemaakt, in werking te laten treden.
Om aan de wettelijke verplichting te voldoen heeft uw
college op 18 december 2014 besloten om het toezicht
Wmo 2015 per 1-1-2015 uit te laten voeren door mw Y.
Dijkstra en dhr. R. van der Wijst. Inmiddels is de GGD
Hart voor Brabant (HvB) bereid gevonden om deze taak
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over te nemen en op een reactieve wijze in te vullen
(zie bijgaande offerte en protocol). Om de opdracht te
kunnen verstrekken is het van belang dat de GGD HvB
en haar medewerkers op dit punt over de juiste
bevoegdheden beschikken en dat uw college de
Directeur Publiek en Gezondheid mandaat verleent om
de betreffende medewerkers aan te wijzen als
toezichthouder in de zin van artikel 6.1 lid 1 Wmo
2015.
Het concept mandaatbesluit is bijgevoegd.

