Perslijst B&W vergadering 30-03-2021
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 23 maart 2021
Besluit
De besluitenlijst van 23 maart 2021 wordt vastgesteld.

A.2 Vrijgekomen schoollocaties in relatie tot Nota Vastgoedbeleid 2020
Besluit
In het kader van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde lokale woonbeleid
en vastgoedbeleid is herontwikkeling van schoollocaties tot huurwoningen in het sociale en
middenhuursegment van groot belang. Gelet op de mogelijkheden die de gemeente heeft
om sturing te geven aan de gewenste woningbouwontwikkelingen wordt besloten om:
1. Aan te sluiten bij de woonvisie en prioriteit geven aan herontwikkeling van de
schoollocatie Houthem tot doelgroep gebonden woningbouw en hiertoe het
gesprek/onderhandeling aangaan met Woningstichting Vanhier Wonen om te komen
tot een totale ontwikkeling van de locatie, inclusief planontwikkeling, intentie- en
exploitatieovereenkomst en vergunningentraject;
2. Aan te sluiten bij de woonvisie en prioriteit geven aan herontwikkeling van de
schoollocatie Vilt tot doelgroep gebonden woningbouw en hiertoe het
gesprek/onderhandeling aangaan met Woningstichting Berg om te komen tot een
totale ontwikkeling van de locatie, inclusief planontwikkeling, intentie- en
exploitatieovereenkomst en vergunningentraject;
3. De overige partijen te berichten dat het initiatief niet nader wordt behandeld;
4. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze, na ondertekening door de
wethouder, aan de leden van de gemeenteraad te sturen.

A.3 Extra inzet maatschappelijk werk door Trajekt.
Besluit
Besloten wordt om:
1.Akkoord te gaan met de extra inzet van Trajekt vanaf 1 april tot en met 31 december 2021
van 450 uur voor een bedrag van € 40.869,--;
2. Dit bedrag te putten uit de begrotingspost Gezond in de Stad (GIDS);
3. Met Trajekt in gesprek gaan over de nieuwe financieringsopzet voor 2022;
4. In de kadernota een extra bedrag op te nemen voor het maatschappelijk werk vanaf 2022.

A.4 Brief aan provincie iz taakstelling huisvesting statushouders
Besluit
Besloten wordt om bijgevoegde brief aan de provincie inzake de taakstelling van huisvesting
statushouders mede te ondertekenen.
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