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 Onderwerp Besluit 

 

1. Beantwoording raadsvragen art. 38 over 
fraude bij bijstandsuitkeringen 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de antwoordbrief 

die hoort bij dit voorstel en deze toe te 
zenden aan de vragensteller. 

2. De antwoordbrief tevens ter 
kennisname te sturen aan de overige 
leden van de gemeenteraad. 

 

2. Participatie in het groen 
 

Het college besluit: 
1. In de vorm van een pilot van 1 jaar de 

functie van ‘begeleider leerpool’ in 
2021 toe te voegen aan team 
wijkbeheer. 

2. De functie van ‘begeleider leerpool’ te 
bekostigen uit het Participatiebudget. 

3. Het label WSW van het 
groepsdetacheringsbudget af te halen 
en het budget in 2021 op te hogen  
zodat ook Participatiewetters binnen 
team Wijkbeheer perspectief op een 
betaalde baan (met loonkostensubsidie) 
geboden kan worden. 

4. De kosten voor de ophoging van het 
groepsdetacheringsbudget in 2021 te 
bekostigen uit de post projecten Groen 
(additionele kosten Groenbeheerplan). 

 

3.  
 

Principeverzoek Kerkstraat 7a in Ohé en 
Laak 

Het college besluit: 
1. Geen principemedewerking te verlenen 

aan een horizontale splitsing van de 
woning Kerkstraat 7a in Ohé en Laak tot 
twee woningen. 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te 
informeren. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de 
reactie-brief tekstueel aan te passen. 

 
 
 
 
 



 

 
 

4.  
 

Subsidieverzoek Fun Beach 3.0 
 

Het college besluit: 
1. Het principe besluit te nemen bereid te 

zijn een co-subsidiëring te verlenen aan 
Fun Beach B.V. ten behoeve van 
realisatie van Fun Beach 3.0. 

2. De raad overeenkomstig het 
amendement Subsidieregeling 
“Stimulering Toerisme en Recreatie” 
per brief van dit principebesluit in 
kennis te stellen. Waarna de 10-
dagentermijn ingaat waarbinnen men 
kan aangeven of het voorstel ter 
goedkeuring aan de raad moet worden 
voorgelegd. 

3. Dat, indien er geen raadsbehandeling 
nodig is, dit principebesluit definitief is 
waarna er beschikt kan worden. 

4. Onder voorbehoud van het definitieve 
besluit het bedrag ten laste brengen 
van het budget Toerisme Recreatie 
2020. 

5. De portefeuillehouder te machtigen de 
raadsinformatiebrief tekstueel aan te 
passen. 

 

5. 
 

Thema bijeenkomst Transitievisie warmte Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegde 

aanvraag voor een themabijeenkomst 
Transitievisie Warmte. 

 

   

6.  
 

Verlenging raamcontract leerlingenvervoer 
per 1-8-2021 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de verlenging van 

het raamcontract leerlingenvervoer tot 
1-8-2022 

       

7.  
 

Actieprogramma Global Goals 
(themabijeenkomst) 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de indiening van het 

aanvraagformulier voor een 
themabijeenkomst van de raad over het 
Actieprogramma Global Goals. 

 

8. Collegevoorstel mandaatverlening Wet 
Basisregistratie Ondergrond 

Het college besluit: 
1. Onder toepassing van artikel 10:3 

Algemene wet bestuursrecht de 
bevoegdheden ingevolge de artikelen 9, 
12, 27, 29, 30 en 33 Wet basisregistratie 
ondergrond te mandateren aan de 
applicatiebeheerder GBI/ 
gegevensbeheerder BOR en 
Beleidsmedewerker Beheer Openbare 
Ruimte. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

9.  
 

Ontwerp-bestemmingsplan 'Bilt 8a in 
Stevensweert' 

Het college besluit: 
1. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bilt 8a 

in Stevensweert’ (met 
planidentificatienummer 
NL.IMRO.1641.BPL.095-ON01) te 
accorderen. 

2. Het ontwerp-bestemmingsplan ter 
inzage te leggen, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden 
zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. 

 

   
 


