
Perslijst B&W vergadering 19-07-2022. 

 

A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 12 juli 2022 

Besluit 

De besluitenlijst d.d. 12 juli 2022 wordt conform vastgesteld. 

 

A.2 Aanpak Energiearmoede 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. In te stemmen met het voorstel voor implementatie van de aanpak energiearmoede 

zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze nota; 

2. In dit incidentele geval akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie aan 

Woon Wijzer Winkel Limburg op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene 

wet bestuursrecht voor wat betreft de subsidieerbare activiteiten als genoemd in 

deze collegenota onder de verplichtingen als vervat in de 

subsidieverleningsbeschikking; 

3. De beleidsmedewerker duurzaamheid te mandateren tot opstellen en ondertekenen 

van de subsidieverleningsbeschikking; 

4. Akkoord te gaan met de samenwerking met Woon Wijzer Winkel Limburg en daartoe 

de offerte te ondertekenen; 

5. Akkoord te gaan met de inzet van interne uren; 

6. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegd raadsinformatiebulletin. 

 

A.3 MBO coach 

Besluit 

Besloten wordt akkoord te gaan met de wijze van bekostiging, verantwoording en afrekening 

van de inzet van mbo coaches in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. 

 

A.4 Isoleer je Huis offerte 

Besluit 

Besloten wordt om: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde offerte van Susteen en daarmee in te stemmen 

met: 

a. de daarin genoemde kosten van € 9.920,- ex BTW; 

b. de verbreding van het project door toevoeging van maatregelen (zoals 

zonnepanelen, warmtepomp etc) en meefinanciering energieadvies; 



2. de beleidsmedewerker duurzaamheid te mandateren tot ondertekening van de 

offerte. 

A.5 Projectplan opstellen Visie VTE 

Besluit 

Besloten wordt om in te stemmen met het projectplan Opstellen Visie VTE d.d. 13-7-2022 

en daarmee: 

1. Akkoord te gaan met het verder voorbereiden en in uitvoering brengen van het 

project om te komen tot een Visie VTE 2035; 

2. Akkoord te gaan met de inzet van interne uren; 

3. Akkoord te gaan met de financiën en het aanspreken van de post Regionale 

economische samenwerking (2020, 2021, 2022). 

 


