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Onderwerp

Besluit

Stembureaus verkiezingen
Provinciale Staten en
Waterschap

Het college stemt in met het benoemen van leden
en plaatsvervangend leden voor de stembureaus.
Op 20 maart aanstaande worden de verkiezingen
gehouden voor Provinciale Staten en Waterschap.
Voor deze en volgende verkiezingen volgt het
college het besluit van de kiesraad om geen leden
tot lokale stembureaus toe te laten indien deze
leden ook kandidaat zijn voor de betreffende
verkiezingen. Achterliggende reden is om elke vorm
of suggestie van beïnvloeding en verstrengeling van
belangen te voorkomen.
Het college stemt in met het plan van aanpak
Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van
Brabant. De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van de uitkomst
van de aanbesteding voor de uitvoering van de
herinrichting van het Wilhelminaplein, inclusief
parkeerterrein en oostelijke helft Nieuwstraat. De
werkzaamheden worden gegund aan de laagste
inschrijver, de firma Schapers en Zn. uit
Raamsdonksveer. Het college stelt een
investeringsbudget beschikbaar. De uitvoering van
de werkzaamheden heeft plaats vanaf
dinsdag 12 maart tot uiterlijk vrijdag 5 juli 2019. Op
en rond het Wilhelminaplein worden veel activiteiten
georganiseerd, zoals carnaval, Koningsdag,
de Avond4daagse, kermis en Zomerspelen. Daar is
in de planning en fasering van het werk
rekening mee gehouden. Zonder onvoorziene
omstandigheden zijn de werkzaamheden voor de
opbouw van de kermis afgerond.
Conform het advies van de adviescommissie voor
de bezwaarschriften, heeft het college besloten om
de bezwaren namens TUF Recycling BV nietontvankelijk te verklaren. Bij besluit van 18
december 2018 heeft het college een last onder

Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant

Herinrichting
Wilhelminaplein

Adviescommissie
voor de bezwaarschriften
inzake TUF Recycling

Regionale samenwerking
leerplicht

bestuursdwang opgelegd vanwege structurele
overtredingen in de bedrijfsvoering. Hiertegen is (pro
forma) namens TUF Recycling BV bezwaar gemaakt
op 25 januari 2019. Verzocht is om het bezwaar aan
te vullen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het
bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de
Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze
commissie heeft afgezien van horen van
bezwaarmakers, omdat de commissie van oordeel is
dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Het
college heeft besloten dat er geen aanleiding is om
af te wijken van dit advies Dit betekent dat
het besluit van 18 december 2018 ongewijzigd in
stand blijft.
Het college heeft kennis genomen van het rapport
verkenning regionale samenwerking leerplicht.
Het college heeft een voorkeur voor de variant
waarbij alle taken bij elkaar worden gebracht in één
team en bij één gemeente. Deze gemeente is
opdrachtnemer voor het uitvoeren van de
leerplichttaken. Management, beleid, administratie
en ondersteuning kunnen professioneel en
gespecialiseerd worden vormgegeven. De taken
worden met vaste contactpersonen voor regionale
partners en vaste contactpersonen voor lokale
partners uitgevoerd. De verkenning wordt behandeld
in de bestuurscommissie Jeugd (21 maart of 18
april). Het voorkeursmodel wordt vervolgens, per
gemeente, uitgewerkt op juridische,
organisatorische, financiële en personele
consequenties, waarna besluitvorming door de
colleges kan plaatsvinden.
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