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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
05 oktober 2021. 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Bereikte resultaten Participatiewet eerste 
helft 2021 

Het college besluit: 

1. De raad te informeren over de bereikte 

resultaten Participatiewet eerste helft 

2021, door middel van een 

raadsinformatiebrief. 

2. Collegevoorstel Themabijeenkomst 
Transitievisie Warmte 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de aanvraag voor 
een themabijeenkomst “Transitievisie 
Warmte”. 

 

3.  
 

Financiële bijdrage opname film 
Liefdesbrieven 

Het college besluit : 
 

1. Een incidenteel subsidie  beschikbaar te 
stellen aan Phanta Basta ten behoeve 
van de voorbereidingen voor de film 
“Liefdesbrieven” die zich afspeelt in 
Thorn, dit op basis van de algemene 
subsidieverordening en met toepassing 
van de hardheidsclausule omdat de 
organisatie geen statuten heeft 
aangeleverd en de aanvraag niet 
ondertekend is; 

2. De kosten ten laste brengen aan de post 
projecten onder kunst en cultuur, maar 
in de dekking voorzien door een 
combinatie van het budget RT2020 en 
Cultuur.  

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketenveldnorm Het college besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met deelname aan de 
ketenveldnorm levensloopfunctie en 
beveiligde intensieve zorg voor de 
periode tot en met 31 december 2022; 

2. Akkoord te gaan met de financiering 
van de aanmeldfase tot een maximum 
van twee aanmeldingen op jaarbasis. 

 



 

 
 

5. 
 

Overeenkomst voor het afnemen van 
specifieke mediadiensten bij Omroep 3ML 
2021/2022 

Het college besluit: 

1. Een overeenkomst voor het afnemen 

van specifieke mediadiensten aan te 

gaan met Stichting Omroep Leudal-

Maasgouw (3ML) voor een periode van 2 

jaar (2021-2022). 

2. Jaarlijks de kijkdichtheid van deze 

mediadiensten te onderzoeken via het 

Maasgouwpanel. 

   

6.  
 

Principeverzoek Kasteellaan 1 Heel Het college besluit: 
 

1. Principemedewerking te verlenen aan 
het principeverzoek waarbij: 
• wordt aangetoond dat er geen  
   beperkingen ontstaan voor het 
   plangebied en de omgeving; 
• bij de verdere uitwerking van de  
   plannen de omgeving wordt  
   betrokken. 
• ten behoeve van de planologische  
   procedure planschade wordt 
   afgewenteld via een 
   verhaalsovereenkomst en 
   initiatiefnemer een  
   ‘akkoordverklaring kosten en 
   voorwaarden’ (tevens  
   exploitatieovereenkomst) 
   ondertekent. 

2.  De aanvrager en de gemeenteraad   
 hierover te informeren. 

 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaal uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 
en Laaggeletterdheid 2021-2025 
 
 
 
 

Het college besluit: 

1. Het lokaal uitvoeringsplan 
Schuldhulpverlening en 
Laaggeletterdheid 2021-2025 vast te 
stellen. 

2. Kennis te nemen van het advies van de 
Adviesraad Sociaal Domein d.d. 15 juli 
2021. 

3. In te stemmen met de schriftelijk 
reactie van het college op het advies 
van de Adviesraad Sociaal Domein 

4. De gemeenteraad te informeren met 

een raadsinformatiebrief. 

 

 



 

 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek om vaststelling subsidie RT2020 
Maas- Binnenvaartmuseum 

Het college besluit: 
 

1. De als voorschot verleende subsidie op 
hetzelfde bedrag vast te stellen; 

2. de resterende 10%, betaalbaar te 
stellen. 

 

   
 


