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BW/002124

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 24 november 2020

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/001991

Subsidieverlening 2021 ONS Welzijn

1. Niet in te stemmen met de subsidieaanvraag 2021 van ONS Welzijn van
€ 630.525,72.
2. Voor het jaar 2021 aan ONS Welzijn een bedrag van
€ 587.473,61 aan subsidie te verlenen ten behoeve van de toegang tot
ondersteuning en zorg voor onze inwoners.
3. Vaststellen van de subsidiebeschikking en deze te versturen naar ONS
Welzijn.

BZ

BW/002072

Stand van zaken huisvestiging
vergunninghouders, nieuwe Wet
Inburgering en begeleiding van
vergunninghouders

1) Kennis te nemen van stand van zaken taakstelling huisvesting
vergunninghouders.
2) Kennis te nemen van de stand van zaken nieuwe Wet Inburgering.
3) Kennis te nemen van de stand van zaken over de veranderopgave
inburgering:
a) Preventieve integrale aanpak begeleiding vergunninghouders
b) Participatieverklaringstraject
c) Ondersteuning vluchtelingenwerk
4) De gemeenteraad op de hoogte stellen met bijgaande memo

BZ

BW/002115

Vaststelling muzieksubsidies
schooljaar 2020/2021

1. Instemmen met het beschikken van de subsidieaanvragen voor
muziekonderwijs cursusjaar 2020/2021;
2. Instemmen om de leerlingen die in termijnen betalen ontheffing te
verlenen voor het indienen van een betalingsbewijs voor het gehele
factuurbedrag.

BZ

BW/002120

Boardletter 2020

Boardletter 2020 voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen voor
de raad.

AZ
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BW/002122

Initiatief natuurspeeltuin ´de
Dennehof´

Instemmen met het besteden van €5.000 uit het reguliere
onderhoudsbudget (vanwege achterstallig onderhoud) voor het opknappen
van het parkje de Dennenhof om een burgerinitiatief mogelijk te maken.

RI&S

BW/002126

Collegevoorstel over brief van Zorgen Veiligheidshuis omtrent uitstellen
evaluatie samenwerking.

De brief van 19 november 2020 omtrent het uitstellen van de evaluatie voor
kennisgeving aan te nemen.

AZ

BW/002128

Planschadeverzoeken Julianastraat
55 (1) Mevrouw Van Haandel-Linders
en (2) Hali B.V.

1. De aanvraag om een planschadevergoeding van mevrouw Van
Haandel-Linders af te wijzen.
2. Hali B.V. een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van
de Wet ruimtelijke ordening toe te kennen ten bedrage van € 118.900,-- en
dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente over de periode van 5
november 2019 tot de dag van uitbetaling.
3. Het door Hali B.V. overgemaakte drempelbedrag ad € 300,-- voor het in
behandeling nemen van de aanvraag terug te storten op hun
bankrekeningnummer.

RI&S

BW/002129

Principeverzoek uitbreiding
bedrijfsruimte aan De Vlonder 1-3

Principemedewerking verlenen aan de voorgestelde uitbreiding van
De Vlonder 1-3, onder voorwaarde dat:
- voldaan wordt aan het bebouwingspercentage van 80%.
- aangetoond wordt dat er geen nadelige effecten zijn op de
tegenovergelegen burgerwoningen.
- in een overeenkomst wordt vastgelegd dat eventuele
planschade door initiatiefnemer voldaan moet worden.

RI&S
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