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Vergadering van het college d.d. 12 april 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 0174 ONTW Onderwerp: 

Memo voorgang realisering Nieuw Kranenbrug – maart 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit de raad te informeren middels toezending van 
bijgevoegde voortgangsrapportage. 

2. 0175 BB Onderwerp: 
Wmo-subsidieregelingen 2011 en definitieve vaststelling subsidies 2008 – 
2009.  
Voorstel: 
Het college besluit om in 2011 een bedrag van in totaal € 95.966,40 
incidenteel beschikbaar te stellen uit het Wmo-budget ( Fcl 67.140.100) 
ten behoeve van de volgende regionale voorzieningen:  
1 RCO De Hoofdzaak     €     9.678,00   
2 Stichting Mentorschap    €     3.115,40   
3 Humanitas Steunpunt Mantelzorg   €   42.782,00   
4 Humanitas Maatjesproject    €   13.277,00   
5 GGZ NHN      €   15.656,00   
6 Stichting Mantelzorgcentrum    €   11.458,00  
 
- Het college besluit om de subsidies over de jaren 2008 en 2009 op 

grond van hoofdstuk 4 van de voormalige subsidieverordening 
Bergen definitief vast te stellen (zoals in dit voorstel 
opgenomen,pag.3). 

3. 0176 ONTW Onderwerp: 
Stand van zaken Beleidsnotitie mantelzorgwoningen. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgevoegde memo over de stand van zaken 
Beleidsnotitie mantelzorgwoningen ter informatie aan de raad aan te 
bieden. 

4. 
 

0177 ONTW Onderwerp: 
Plan van Aanpak ‘Duurzaamheidsbeleid 2011-2015’. 
Voorstel: 
Het college besluit:  
• in te stemmen met het Plan van Aanpak ‘Duurzaamheidsbeleid 2011-

2015’, inclusief de gekozen speerpunten;   
• in te stemmen met een verzoek aan het presidium voor een 

presentatie- en informatie bijeenkomst in mei; 
• de raad door middel van bijgevoegde memo te informeren. 

5. 0178 BOR Onderwerp: 
Beschikbaar stellen investeringskrediet hekkenwagen. 
Voorstel: 
Het college besluit een investeringskrediet € 15.500,- (inclusief niet 
compensabele btw) beschikbaar te stellen in 2011 voor de aanschaf van 
een hekkenwagen en de bijgevoegde begrotingswijziging te accorderen. 
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6. 0179 IDV Onderwerp: 
Aanstellingsbesluit deurwaarder Cannock Chase. 
Voorstel: 
Het college besluit tot het aanstellen van belastingdeurwaarders als 
onbezoldigd ambtenaar. 

7. 0180 BOR Onderwerp: 
Toezegging 11/11 afschrijvingstermijnen riolering. 
Voorstel: 
Het college besluit aan de toezegging nummer 11/11 gedaan in de 
Algemene Raadscommissie van 17 maart 2011 door wethouder Roem te 
voldoen middels bijgevoegde memo “Toezegging 11/11 
afschrijvingstermijnen riolering”. 

 
 


	Afd.

