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Besluit

Julianastraat 119

Het college heeft kennis genomen van een verzoek tot
woningbouwontwikkeling voor Julianastraat 119. Op
deze locatie staat nu een woning met daarachter een
bedrijfsgebouw. Initiatiefnemer wil de woning aan de
straatzijde laten staan en aan de achterzijde
een achttal patiowoningen met parkeervoorzieningen
realiseren. Het college acht deze ontwikkeling
voorstelbaar, maar vraagt om nadere ontwikkeling van
het plan en het creëren van draagvlak bij omwonenden
(organiseren inloopavond). De ontwikkeling dient nog te
worden toegevoegd aan het woningbouwprogramma.
Medewerking aan het plan is mogelijk middels een
planologische procedure.
Het college heeft van de regio Hart van Brabant nadere
informatie ontvangen over de wijze waarop het
financieel resultaat jeugdhulp zal worden verwerkt in
het jaarrapport 2017. Deze informatie wordt gedeeld
met de gemeenteraad. Eerder is bekend gemaakt dat
de verantwoording over 2017 voorlopig exclusief
jeugdhulp is opgemaakt, omdat het resultaat omtrent de
jeugdhulp nog niet bekend is.
Het college heeft besloten de jaarstukken 2017,
bestaande uit het jaarverslag 2017 en de jaarrekening
2017, in conceptvorm vast te stellen. De jaarstukken
worden aangeboden aan de financiële commissie en
aan de gemeenteraad. De accountant zal deze
jaarstukken aan een controle onderwerpen. Deze
controle begint op 28 mei 2018. De officiële
accountantsverklaring wordt half juni verwacht. Daarna
worden de jaarstukken ter vaststelling aan de raad
voorgelegd.
Het college heeft besloten om EHBO-vereniging
's Gravenmoer een incidentele subsidie te verlenen van
€2.350,- De subsidie komt ten goede aan cursussen en
materialen.
Het college stemt in met een subsidie voor DonckHuys
voor eenmalige kosten ten behoeve van De
Cammeleur. Deze kosten worden meegenomen in de
definitieve beschikking voor 2018.
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