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Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders,
gehouden op I december 2O2O

Aanwezig:
E.J. Bilder burgemeester
G. Knol, wethouder
M. Slingerland, wethouder
H. Rietman, wethouder
D.S. Ruddijs, secretarís-directeur

Openbaar

Weeknummer

JOIN-nummer

:5O
: 10006

Nr.

GK

Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 1 december 2020

Besluit BenW : Akkoord

Onderurerp/VoorsteU Besluit

Tarieven Wmo 2O21
JOIN-nr,99fg
In te stemmen met de tarieven Wmo 2021, zoals opgenomen in de'Bljlage
Tarieven Wmo 2021'
Besluit: conform advies besloten

Wabo Uitvoeri ngsprogra m m a 2O2l
JOIN-nr.9980
1. Wabo UiWoeringsprogramma (WUP) 2021 vaststellen.
2. In te stemmen met extra inzet op zowel vergunningverlening (0,5 fte) als
handhaving (0,4 fte)
3. In te stemmen met de te verwachten extra kosten ad € 80.000.
4. De Raad middels de raadsbrief te informeren dat de begroting 2021 met dit
bedrag wordt overschreden.
5. De extra kosten voor handhaving m.b.t. Huisvesting Arbeidsmigranten te
betrekken bij de beleidsnota'Huisvesting Arbeidsmigranten'.
6. In te stemmen met de inhaalslag van de Omgevingsdienst en de bijbehorende
keuzes.
7. In te stemmen met de explain )uridische aspecten Vergunningverlening en
Juridische aspecten Toezicht en Handhaving.
8. Informeren van gedeputeerde Staten over het WUP door middel van
bijgevoegde brief;
9. De raad informeren via bijgevoegde raadsbrief
Besluit: aanhouden

Subsidieprogra m ma 2OL9-2O21
JOIN-nr.9831
1. De structurele subsidies voor het jaar 2019 voor zover deze meer bedragen
dan € 10.000,00 - definitief vast te stellen als aangegeven in bijgevoegd
su bsid ieprog ramma 2019 / 202L ;
2. De voor 2020 te verlenen structurele subsidies vast te stellen als aangegeven in

bijgevoegd su bsidieprog ramma 20L9 / 202I ¡
3. De voor 202Lte verlenen subsidies, - indien deze niet meer bedragen dan €
10.000,00 - tegelijkeftijd definitief vast te stellen;
4. De in het bijgevoegde subsidieprogramma 20l9l20Zl opgenomen
subsidieplafonds per prestatieveld vast te stellen.
5. Bijgevoegde begrotingswijzigíng vast te stellen,
Besluit: conform advies besloten
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Ondenrverp/Voorstel/Besl u it
Vaststellen bestemmingsplan DedemsvaaÊlocatie Hasselt
JOIN-nr.9909
Het bestemmíngsplan Dedemsvaartlocatie Hasselt voor vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad.
Besluit: conform advies besloten

Zegenvisserij
JOIN-nr.8750
Voorstel:
1. De beleidsregels zegenvisserij in te trekken
2. De beleidsregels loting zegenvisserij vast te stellen
3. De eenheidsmanager volmacht te verlenen om namens de burgemeester de
loting uít te voeren
4. Het formulier loting zegenvisserij vast te stellen
Besluit: conform advies besloten met redactionele aanpassingen

Uihroeringsprogra m ma Ondelwijskansenbeleid 2O21 - 2022
JOIN-nr.9888
1. Bijgevoegd uitvoeringsprogramma 202L12022 voor het onderwijskansenbeleid
vast te stellen.
2. Dit uitvoeringsprogramma vía bijgevoegde raadsbrief ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Besluit: conform advies besloten
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