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 Onderwerp Besluit 

 
 
 

1. Decembercirculaire 2020 gemeentefonds Het college besluit: 
 
 

1. Kennis te nemen van de 
decembercirculaire 2020 en de 
gemeenteraad te informeren via een 
RIB. 

2. Kennis te nemen van de stand van zaken 
herijking gemeentefonds. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de 
RIB tekstueel aan te passen. 
 
 

 

2. Subsidieaanvraag RT2020 Bruno Rent 
 

Het college besluit: 
 
 

1. Bruno Rent een subsidie te verlenen ten 
behoeve van het opstarten van het 
verhuurbedrijf, dit betreft 50% van de 
investeringskosten exclusief de 
scooters; 

2. Aan de subsidie de voorwaarde te 
verbinden dat, indien het bedrijf binnen 
een termijn van 5 jaar ophoudt te 
bestaan en de met subsidie 
aangeschafte materialen verkocht 
worden, er een terugvordering van 
subsidie plaatsvindt. 

3. Het bedrag ten laste brengen van het 
budget Toerisme Recreatie 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

3.  
 

Subsidieverzoeken RT2020 eigenaren 
Hofferkeukens 
 

Het college besluit: 
 

1. Beide subsidieverzoeken af te wijzen 
aangezien aanvrager een natuurlijke 
persoon is zonder volledige 
rechtsbevoegdheid; 

2. Het subsidieverzoek ten behoeve van de 
herinrichting voorplein daarnaast af te 
wijzen op basis van hetgeen met kopers 
is afgesproken in art. 19 lid 5 van de 
leveringsovereenkomst, nl. dat beheer 
en onderhoud van de groenvoorziening 
op het voorplein voor rekening van de 
kopers komt; 

3. Het subsidieverzoek ten behoeve van de 
verbouwing van de overkapping 
daarnaast af te wijze op grond van art. 
19 lid 9 van de leveringsovereenkomst, 
nl. dat kopers genoemde voorzieningen 
geheel voor eigen rekening realiseren. 
 

 

4.  
 

Voortgang en planning Gebiedsprogramma 
Heel 2025 

Het college besluit om: 
 

1. In te stemmen met de 
raadsinformatiebrief over de voortgang 
en planning van het Gebiedsprogramma 
Heel 2025 

2. In te stemmen met het 
aanvraagformulier voor een 
themabijeenkomst over het 
gebiedsprogramma, inclusief een 
presentatie over het Masterplan 
Daelzicht. 

 

   

   
 


