
  
 

 
 

                                                                                       Stafbureau Gemeentesecretaris 
 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 
Besluitenlijst 

Datum 08-06-2021 

Aanvang 09:00 

Locatie Commissiekamer B 

 
 

OPENBARE AGENDA 

 
 

1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 1 juni 2021 

 
Beslispunt 

 
1. De besluitenlijst vaststellen. 

 
Besluit: het college besluit om alsnog een raadsinformatiebrief te doen laten uitgaan over de 
eerste beleidswijziging van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) onder punt 
3. Voor het overige stelt het college de besluitenlijst ongewijzigd vast. 

 
 

2. Uitnodigingen  

 
Ter bespreking 

 
1. De lijst van uitnodigingen 

 
Besluit: er zijn geen uitnodigingen binnen genomen. 

 
 

3. vdW | 50589815 − Beantwoording raadsvragen 38 50Plus: Behoud pand Torenstraat 36 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

4. Bm | 50592295 − Beantwoording raadsvragen 28 D66: Verbieden stadswandeling met afhaalgerechten 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel. 
 

 
5. Bm | 50585643 − Raadsinformatiebrief: Uitwerking motie 'Voortzetten landelijk vuurwerkverbod' 

 
Beslispunt 

 
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele toevoeging, stemt het college in met het voorstel.  
 

 
  



 

 

 
6. Ma | 50579758 − Subsidieverlening: Theatervoorstelling als eerbetoon aan zanger, dichter, conferencier 

en cabaretier Bert Kuijpers 

 
Beslispunten 

 
1. Een incidentele subsidie van €11.800 te verstrekken aan de initiatiefnemers van en voor het eerbetoon 

aan zanger, dichter, conferencier en cabaretier Bert Kuijpers; 

2. Dekking te vinden binnen de begrotingspost ‘Overige culturele aangelegenheden’. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

7. vdW | 50586384 − Aanpassing strategie inzake Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor 
projectafwijkingen 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het commissie- en raadsvoorstel tot het aanwijzen van categorieën van gevallen 

waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en dit door te geleiden naar de 

Adviescommissie van 24 juni 2021 en de raadsvergadering van 13 juli 2021. 

 
Besluit: met inbegrip van een redactionele aanpassing, stemt het college in met het voorstel. 
 
 

8. Bm | 50586563 − Dienstverleningsovereenkomst met politie inzake randapparatuur C2000-
communicatienetwerk 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst met de politie omtrent het 

gebruik van het C2000-netwerk; 

2. De ondertekening door de burgemeester te mandateren aan de afdelingsmanager Veiligheid & 
Naleving. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

9. Do | 50595654 − Financiële impuls inzake bewustwordingscampagne over de Global Goals richting 
inwoners 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het aangepaste creatieve concept van de bewustwordingscampagne over de Global 

Goals voor een eenmalig bedrag van maximaal €50.000; 

2. Dit bedrag te dekken uit het budget Global Goals. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 

10. Do | 50595840 − Aanpassing nadere regels adviescommissie Global Goals en benoeming mevrouw A. 
Vlasblom 

 
Beslispunten 

 
1. In te stemmen met de benoeming van Anke Vlasblom, coördinator stichting Leergeld als 

vertegenwoordiger voor Global Goal 1 ‘geen armoede’ en daartoe de beschikkingsbrieven te verzenden; 

2. In te stemmen met de aangepaste Nadere Regels en deze vast te stellen. 

 
Besluit: conform voorstel. 

 
 
  



 

 

11. Do | 50594904 − Intentie- en samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Diensttijd inzake pilot 'We 

are in Charge 2.0' van de LEVgroep 

 
Beslispunten 

 
1. De pilot 'We are in Charge 2.0' van de LEVgroep als project binnen Maatschappelijke Diensttijd te 

ondersteunen; 

2. De 'letter of commitment' en samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Diensttijd met de 

LEVgroep te ondertekenen; 

3. Wethouder Dortmans te mandateren voor de ondertekening van de 'letter of commitment' en de 

samenwerkingsovereenkomst; 

4. €10.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering van het project; 

5. Dit te dekken uit de beschikbare middelen van Jeugdaanzet. 

 
Besluit: conform voorstel. 


