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A Besluitenlijst 2 juni 2020 P. de Baat Besluitenlijst d.d. 2 juni 2020 
vastgesteld. 
 

B Startnotitie Transitievisie 
Warmte 

O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. Bijgevoegde startnotitie 
Transitievisie Warmte in concept 
vast te stellen en deze door middel 
van bijgevoegd raadsvoorstel aan 
de gemeenteraad voor te leggen ter 

besluitvorming. 
2. Door middel van bijgevoegde 
raadsbrief de gemeenteraad op 
korte termijn te informeren over de 

vroegtijdige start van het traject 
gezien de gewenste aansluiting bij 
de regionale samenwerking. 

 

C Motie kostendekking leges 
2020 

M.G.E. Som 1. College neemt kennis van 
bijgevoegd rapport met daarin de 
gedetailleerde uitwerking van 
kostendekking per legeshoofdstuk. 

2. College besluit de gehanteerde 
methodiek te gebruiken voor de 
jaarlijkse actualisatie in onze 
begroting en jaarrekening. 
3. College stemt in met de 
bevindingen, conclusies en het 
advies aan de raad om de 

aanwezige financiële ruimte niet te 

benutten. 
4. College besluit de bijgevoegde 
raadsbrief aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

D Declaratieregeling W.G.H.Sinderdinck College stemt in met verlenging van 
de declaratieregeling coronacrisis 
tot 1 juli 2020. 
 

E Dorpsvisie Nieuw Dijk G.J.M. Mijnen College besluit: 

1. De dorpsvisie Nieuw Dijk ter 
besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad.  
2. Het bijgevoegde 
conceptraadsvoorstel vast te 
stellen. Daarin wordt voorgesteld 
akkoord te gaan met de dorpsvisie 

Nieuw Dijk onder het voorbehoud 
dat de geraamde subsidies en 
bijdragen in het dekkingsplan 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Wanneer dit kan worden 
aangetoond door de initiatiefgroep 

kan tot uitkering van de 
gereserveerde investeringsbijdrage 
van € 250.000,00 worden 
overgegaan. 
 

F Subsidie maatschappelijke 

begeleiding statushouder 2019 

W.G.H.Sinderdinck Aangehouden. Bespreken met de 

portefeuillehouder. 



 

en juridische ondersteuning 
statushouders 
 

 

G Actualisatie bebouwde 

komgrenzen volgens 
Wegenverkeerswet 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

H Afronden ontwerp 
bestemmingsplan 
'Buitengebied, vijfde 

herziening' 

W.J.A. Gerritsen 1. College neemt kennis van de 
ingekomen vooroverlegreacties op 
het bestemmingsplan 'Buitengebied, 

vijfde herziening'. 
2. College stemt in met de 
voorgestelde verwerking van de 
vooroverlegreacties en de 
voorgestelde werkwijze om tot een 

afgerond ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied, vijfde herziening' te 

komen. 
3. College informeert betrokkenen 
(voor zover nodig) over de wijziging 
n.a.v. hun reactie wanneer is 
ingestemd met het nog voor te 
leggen definitief concept ontwerp 

bestemmingsplan 'Buitengebied, 
vijfde herziening'. 
 

I Beleidsregels jeugd W.G.H.Sinderdinck 1. College stemt in met de concept 
beleidsregels jeugdhulp 2020 en 
deze met terugwerkende kracht per 

01-01-2020 in te laten gaan.  
2. College besluit de beleidsregels 

ter advisering voor te leggen aan de 
Sociale Raad van 18 juni. 
 

J Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

K Beantwoording technische 
vragen bij de jaarstukken 
2019 

M.G.E. Som College besluit de antwoorden op de 
technische vragen vast te stellen en 
deze te verzenden naar de fracties. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020. 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


