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Besluitenlijst 2 april 2019 
Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 9 april 2019 

 

 

1.7229 Evenementennota  

Besluit:  

1.De gemeenteraad voor te stellen de evenementennota 2019-2021 vast te stellen met inachtneming 

van wijzigingen met mandaat van burgemeester Melissant.   

2.De gemeenteraad voor te stellen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de stroom- en 
watervoorziening met inachtneming van wijzigingen, met mandaat van burgemeester Melissant.   

3.De gemeenteraad kennis te laten nemen van de locatieprofielen, met inachtneming van de 

wijzigingen met mandaat van burgemeester Melissant.    

 

2.7190 Vervolg aanwijzing gemeentelijke monumenten  

Besluit:  

1.Kennis te nemen dat via een meervoudig onderhandse aanbesteding bij drie bureaus een 

offerteaanvraag is ingediend voor het uitvoeren van het aanwijzingstraject voor gemeentelijke 

monumenten en beeldbepalende panden.  

2.In te stemmen om aan het bureau Helsdingen uit Vianen de opdracht voor het uitvoeren van het 

aanwijzingstraject te verlenen.  

3.In te stemmen om in de opdrachtverlening aan bureau Helsdingen de toepassing van hoorzittingen 

mee te nemen.  

4.De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 2223, te informeren over de uitkomst van 

het aanbestedingstraject.  

 

3.7172 Vaststellen en publiceren subsidieplafond Cultuur Educatie 2019  

Besluit:  

1.Voor het jaar 2019 een subsidieplafond voor de Beleidsregel Cultuureducatie vast te stellen van       

€ 45.000,-.  

2.Het subsidieplafond en de daarbij behorende verdeelregels op de gebruikelijke wijze bekend te 

maken (zie bijlage).  

 

4.7148 Werkwijze wijkgericht werken verder ontwikkelen  

Besluit:  

1.In te stemmen met het hanteren van de wijkindeling, zoals in bijgevoegde kaart is aangegeven.  



2.Opdracht te geven tot uitvoering van het Plan van Aanpak Wijkgericht Werken voor pilots in de 

Haarwijk en Gildenwijk.  

3.Voor 2019 en 2020 een werkbudget van €40.000,- beschikbaar te stellen voor de twee pilots. 

Hiervan komt €20.000,-- uit de  “ambities uitvoering integraal beleid Sociaal Domein” en €20.000,-- uit 

het regulier onderhoudsbudget van BOR.  

4.In te stemmen met het ontwikkelen van 9 “wijkflyers” en deze in 2019 te verspreiden onder de 

wijkbewoners.   

5.De raad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 

5.7211 Informatie over de aanpak Matchmakers  

Besluit: In te stemmen met raadsinformatiebrief.   

 

6.Notulen en besluiten  

Besluit: Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 26 maart 2019  

 

Circulaire besluitenlijst week 13 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 


