
BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

D.D. 26 oktober 2021 

  

  

1. 

 

Pilot Volwassenfonds Sport en Cultuur 2022 

Het college besluit: 

1. de pilot Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2022 te starten;  

2. de kosten voor de pilot in 2022 te bepalen op 300 duizend euro; 

3. de kosten te dekken uit: 

           a. het Sociaal Perspectiefplan Corona ter hoogte van 100 duizend 

                      euro middels een voorbeslag op de resultaatbestemming 2021; 

           b. het Corona Steunpakket Cultuur ter hoogte van 100 duizend  

                      euro middels een voorbeslag op de resultaatbestemming 2021; 

           c. een aanvraag bij het Sportakkoord ter hoogte van 50 duizend  

                      euro; 

           d. een aanvraag bij het Preventieakkoord ter hoogte van  

                      50 duizend euro; 

4. indien de aanvraag bij het Sportakkoord en/of de aanvraag bij het  

           Preventieakkoord niet wordt gehonoreerd het budget voor de pilot in 

           2022 navenant te verlagen; 

5. de brief aan de raad over de start van de pilot Volwassenenfonds 2022  

           vast te stellen. 

2. 

 

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei - augustus 2021 

Het college besluit: 

1. de voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei – augustus 2021 vast 

           te stellen; 

2. de brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak Ring 

           Zuid en Aanpak Ring Zuid vast te stellen. 

3. 

 

Reactie motie ‘Herstel financiële basis van de gemeente’ 

Het college besluit de brief aan de raad over de motie 'Herstel financiële basis 

van de gemeente' vast te stellen onder mandaat aan wethouder Benjamins voor 

redactie. 

4. 

 

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks, ChristenUnie en CDA over 

het manifest nationaal Isolatieprogramma en de implementatie daarvan 

Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van 

GroenLinks, ChristenUnie en CDA over het manifest Isolatieprogramma en de 

implementatie daarvan vast te stellen. 

5. 

 

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO ChristenUnie over pre-

mantelzorgwoningen 

Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de 

ChristenUnie over pre-mantelzorgwoningen vast te stellen. 



 

 

6. 

 

Ontwikkeling en aanpak Jeugdwerkloosheid 

Het college besluit de brief aan de raad over de ontwikkeling en aanpak 

jeugdwerkloosheid vast te stellen. 

7. 

 

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van GroenLinks, CDA en ChristenUnie 

over planontwikkeling in en samenwerking met Woldwijk, Ten Boer 

Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de 

partijen GroenLinks, CDA en ChristenUnie over planontwikkeling in en 

samenwerking met Woldwijk, Ten Boer gewijzigd vast te stellen.  

8. Beantwoording vragen ex art. 38 RvO GroenLinks over inspectierapport 

MartiniZorg  

Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van 

GroenLinks over een inspectierapport MartiniZorg gewijzigd vast te stellen. 

9. 

 

Ontwerp Structuurvisie Reitdiepzone en MER Reitdiepzone  

Het college besluit: 

1. de ontwerp Structuurvisie ‘Reitdiepzone’ conform afdeling 3.4  

           Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken voor zienswijzen ter 

           inzage te leggen;  

2. de MER Reitdiepzone conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht  

           gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen; 

3.        de brief aan de raad over de ontwerp Structuurvisie Reitdiepzone en het  

           MER Reitdiepzone vast te stellen. 

10. 

 

Woonvorm Hoofdweg Harkstede (GN) (wensen en bedenkingen) 

Het college besluit: 

1.       de realisatie van de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg Harkstede GN 

          door te laten gaan, met inachtneming van de beheersmaatregelen die  

          zijn genoemd in het omgevingsonderzoek; 

2.       de plankosten voor 2022 ad €140.000,- te dekken uit  

          Intensiveringsmiddelen Wonen. Hiermee komt het totaal aan 

          plankosten op € 389.000,-; 

3.       de nu geraamde stichtingskosten van €1.450.000,- te dekken uit: 

          a.      € 509.600,- uit de specifieke uitkering voor de (flexibele)  

                   huisvesting van kwetsbare groepen; 

          b.      € 150.000,- uit Impulsgelden; 

          c.      € 695.200,- derden (Lefier); 

          d.      € 95.200,- Intensiveringsmiddelen Wonen; 

4.       de eenmalige exploitatiekosten van ad € 200.000,- te dekken uit 

          Beschermd Wonen & Opvang; 

5.       de opstartkosten voor zorg van € 136.000,- te dekken uit Impulsgelden;  

6.       de structurele zorgkosten tussen €100.000,- en € 150.000,- te dekken 

          uit Beschermd Wonen & Opvang; 



 

 

7.       de brief aan de raad over woonvorm Hoofdweg Harkstede GN gewijzigd 

          vast te stellen; 

8.       de brief aan de bewoners over woonvorm Hoofdweg Harkstede (GN)  

          gewijzigd vast te stellen. 

  

  

  

  

  

  

 


