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Tiny Houses hoek
Beljaartlaan / Lage Ham

Het college heeft kennis genomen van de nieuwe
projectopzet voor Tiny Houses op de locatie hoek
Beljaartlaan / Lage Ham. Het college heeft besloten om
conform deze projectopzet in principe medewerking te
verlenen aan het realiseren van een plan voor 8 Tiny Houses
op deze locatie en de locatie hoek Beljaartlaan / Lage Ham
voor een periode van 10 jaar beschikbaar te stellen.
Het college stemt in met de voorgestelde projectbegroting,
voorfinanciering en de te ontvangen vergoeding voor het
gebruik van de grond.

Documenten mobiliteit
Regio Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de Regionale
Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024 en van de Regionale
MobiliteitsAgenda 2021-2023. Beide documenten zijn reeds
vastgesteld in de regionale portefeuillehouders-overleggen
mobiliteit en in het algemeen bestuur van de regio Hart van
Brabant. In regionaal verband is afgesproken om beide
documenten aan alle colleges voor te leggen. Mobiliteit kent
immers vele raakvlakken met andere beleidsvelden en op
deze manier kunnen er makkelijker dwarsverbanden gelegd
worden tussen de verschillende beleidsvelden.

Schuldhulpverlening
aan ondernemers

Het college heeft kennis genomen van een nieuwe vorm van
begeleiding van ondernemers met schulden. In het kader van
de brede schuldenaanpak is een aantal wetten per 1 januari
2021 gewijzigd. Schuldhulpverlening aan ondernemers vraagt
andere kennis ten opzichte van schuldhulpverlening aan
particulieren, onder meer omdat de levensvatbaarheid van de
onderneming moet worden beoordeeld. Er wordt gewerkt aan
een duurzaam plan, in afwachting van duidelijkheid over
rijksmiddelen. Om ondernemers in nood direct te kunnen
begeleiden, wordt nu een raamovereenkomst gesloten met
Over Rood. Dit is een vrijwilligersorganisatie die kleine
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ondernemers begeleidt naar een financieel gezonde
toekomst. Hierbij wordt samen met de ondernemer gekeken
naar welke mogelijkheden het bedrijf heeft.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

