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Collegebesluit

BW/01891

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 30 juni 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001849

Principeverzoek kantoor
PeelrandWonen

1. Akkoord te gaan met de realisatie van maximaal twee sociale
huurappartementen op de verdieping van het kantoor aan de
Rutger van Herpenstraat 35;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein te worden opgelost;
3. Initiatiefnemer mede te delen dat de exploitatiebijdrage € 10.000
per toe te voegen wooneenheid bedraagt.

RI&S

BW/001853

Startnotitie Transitievisie Warmte
(TVW)

1. Kennis nemen van Startnotitie TransitieVisie Warmte
2. De startnotitie TransitieVisie Warmte vast te stellen
3. De memo Startnotitie TransitieVisie Warmte, inclusief bijlage door te
geleiden aan de raad.

EB&M

BW/001880

Afscheidscadeau Het winkeltje in
Venhorst met plan voor het
aankleden van het Sint Josephplein
in Venhorst

-

Compleet invulling geven aan de wens voor hanging baskets en
deels voor de wens voor boomverlichting.
Instemmen met een verhoging van € 4.000 t.b.v. Flowerbaskets &
towers voor 2020 dit verwerken in de bestuursrapportage 2020.
Instemmen met een verhoging van € 4.800 t.b.v. Flowerbaskets &
towers voor 2021 en verder dit verwerken in de begroting 2021.
Instemmen met het opnemen van een structurele post
feestverlichting voor 1 maal per drie jaar te starten in 2024 voor
een bedrag van € 5.000. Dit verwerken in de begroting 2021.

Portefeuille
AZ

RI&S
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BW/001885

Bijdrage Stichting Leefbaar Venhorst
onderhoud de parochietuinen

-

-

Instemmen met een bijdrage voor het onderhoud van de
pastorietuinen van € 1.500 vanaf heden. Voor 2020 zal dit
verwerkt worden via de bestuursrapportage 2020 en meerjarig
zal dit worden meengenomen in de begroting 2021.
Instemmen met een overeenkomst voor het onderhoud van de
pastorietuinen voor 1 jaar. Vanaf medio 2021 samen te voegen
met de bestaande overeenkomst inzake de begraafplaats.
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