
 

Pagina 1 
 

Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 05-10-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadzaal 0.42 (18p) 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen P.J. Bollen, A.M. Boone, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van Oort en P. 

Werkman 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Toekomstige samenwerking stAT en TVAN 

• Eerder hebben stAT (stichting Achterhoek Toerisme) en TVAN onze gemeente 

verzocht om respectievelijk de samenwerking te verlengen dan wel te 

hervatten vanaf begin 2022; 

• In de loop van 2022 zullen de ontwikkelingen binnen de GMR-Ontspannen 

Regio van directe invloed zijn op de behoefte die vanuit onze gemeente leeft 

naar een model met productgerichte financiering met TVAN; 

• Uw college heeft eerder (na raadpleging gemeenteraad) besloten tot het 

aangaan van een intentieovereenkomst t.a.v. de GMR- Ontspannen Regio. Uw 

besluit wordt nu gevraagd tot daadwerkelijke samenwerking voor een periode – 

bij wijze van proef – van 2 jaar; 

• Uw college heeft recentelijk ingestemd met de ‘Letter of Intent’ van het 

Samenwerkingsverband Hanzesteden waarin naast de jaarlijkse bijdragen 

middelen beschikbaar zijn gesteld t.b.v. het ‘kroonjaar’’: het Hanzejaar 2023. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    In te stemmen om de bestaande samenwerking met stAT met ingang van 

01.01.2022 voor een periode van 2 jaren te verlengen. Dit is inclusief de inzet van de 

stadspromotor van 28 uur per week gedurende deze periode; 

2.    In te stemmen om de samenwerking met TVAN met ingang van 01.01.2022 voor 

een periode 1 jaar te hervatten. 

 

A.2 

 

Bestedingsplan middelen Nationaal Plan Onderwijs 

Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis impact gehad op het leven van kinderen en 

jongeren. Als gemeente ontvangen we financiële middelen van het kabinet om 

kinderen en jongeren mentaal, fysiek en sociaal terug te laten veren. Via deze 

adviesnota wordt het college gevraagd om in te stemmen met de opzet voor het 

bestedingsplan, zodat de ideeën samen met maatschappelijke partners verder 

uitgewerkt kunnen worden. 

 

Besluit (Conform advies): 

In te stemmen met de opzet van het bestedingsplan voor de geoormerkte middelen die 

de gemeente ontvangt in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs. 

 

 


