Perslijst B&W vergadering 20-11-2018
A.1 Vaststellen notulen vergadering d.d. 13 november 2018
Besluit
Akkoord.

A.2 Collegenota SV Vilt OZB en rioolbelasting
Besluit
Besloten wordt om op grond van de hardheidsclausule ex. artikel 18 ASV, met motivering dat
deze beslissing genomen wordt ingevolge de te laat opgelegde en verzonden aanslag door
de BsGW, 90% van de opgelegde aanslag betreffende het gebruikersdeel aangaande de
aanslagen 2016 en 2017, als subsidie uit te keren.

A.3 Collegenota No Credit Game Over
Besluit
1. Besloten wordt in te stemmen met deelname aan het stadsspel ‘No Credit Game Over’.
Ter financiering van de kosten (uitvoerings- en licentiekosten) jaarlijks, vanaf 2018 een
bedrag ad € 5.800 te ramen.
Deze kosten te financieren uit de decentralisatie-uitkering ‘Armoedebestrijding kinderen’.
2. Bij wijze van uitzondering éénmalig voor het jaar 2018 de vervoerskosten en de kosten
voor fietshuur volledig te vergoeden, met dien verstande dat:
- De kosten achteraf dienen te worden aangetoond met vermelding van het aantal
deelnemers.
- Het middelbaar onderwijs in de toekomst de kosten voor vervoer en fietshuur zelf dient te
voldoen.
- Ter financiering van de vervoerskosten en de kosten van fietshuur eenmalig een bedrag ad
€ 1.800 te ramen.
Deze kosten te financieren uit de decentralisatie-uitkering ‘Armoedebestrijding kinderen’.

A.4 Stand van zaken organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot
Besluit
De actuele inhoudelijke en financiële stand van zaken met betrekking tot de organisatie van
de Kerstmarkt Gemeentegrot voor kennisgeving aan te nemen en deze te delen met de
commissie EFTR. De tekst als geformuleerd over vergunningen af te stemmen met de
burgemeester.

A.5 Vragen VSP art. 41 over digitaal parkeren
Besluit
Besloten wordt de brief van de fractie VSP d.d. 8 november inzake digitaal parkeren 2018 te
beantwoorden met de bijgevoegde concept-antwoordbrief.
De brief aanscherpen in overleg met de portefeuillehouder.

A.6 Verlagen rentepercentages sociale kredietverlening
Besluit
Besloten wordt ingaande 1 januari 2019 in te stemmen met het verlagen van de
rentepercentages voor nieuwe sociale kredietverleningen van respectievelijk 6.5% tot 12%
naar 2%, zulks met uitzondering van het saneringskrediet.
De extra kosten welke verband houden met het verlagen van het rentepercentage voor
nieuwe sociale kredietverleningen ad € 7.500 structureel ingaande 01-01-2019 te
financieren het budget armoedebestrijding.
Na besluitvorming de raad te informeren middels bijgevoegd raadsinformatiebulletin.
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