B

W

Akkoord
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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 28 januari 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
21 januari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Herbenoeming voorzitter
commissie bezwaarschriften

De raad voor te dragen de heer mr.
Conform advies.
J. Buurman te herbenoemen tot voorzitter
van de commissie bezwaarschriften voor
een termijn van 4 jaar (van 1 april 2020 tot
1 april 2024).

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Beslissing op bezwaar uitrit Het bezwaar ongegrond te verklaren.
Singelweg 2
Het bestreden besluit in stand te laten met
dien verstande dat de geaccepteerde uitweg blijkt uit een duidelijke situatieschets.
5 Deelnemersovereenkomst
Ketenovereenkomst
Verpakkingen 2020-2029

Conform advies.

In te stemmen met de deelnemersovereen- Conform advies.
komst in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029.

6 Planschadeverzoek Meester 1. Het advies van SAOZ van januari 2020
Jan van Doesburgstraat 21
over te nemen en ten grondslag te legte Wapenveld
gen aan dit besluit;
2. Het planschadeverzoek van aanvragers
met betrekking tot het planschade veroorzakende besluit af te wijzen;
3. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 aan aanvragers niet terug te
betalen.

Conform advies.

7 Geen positieve grondhouding initiatief Flessenbergerweg 7

Conform advies.

1. Geen positieve grondhouding in te nemen met betrekking tot het initiatief
voor een tweede woning op het perceel
Flessenbergerweg 7 in Wapenveld;
2. initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief te informeren over het be-
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Nr Onderwerp

Advies
sluit.

Besluit

8 Geen positieve grondhouding initiatief naast IJsseldijk 27

1. Geen positieve grondhouding in te nemen met betrekking tot het initiatief
voor het bouwen van een woning op het
perceel naast IJsseldijk 27 in Veessen;
2. initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief te informeren over het besluit.

1: akkoord;
2: na aanpassing, akkoord.

9 Voorbereidingssubsidie saneringsprogramma verkeerslawaai Eperweg en
Zwolseweg

Voor het mogelijk treffen van geluidsaneringsmaatregelen aan de Eperweg en
Zwolseweg een voorbereidingssubsidie aan
te vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
10 Regiovisie huiselijk geweld

1. In te stemmen met de concept Regiovisie en Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk
geweld 2020 t/m 2023’, met daarin als
belangrijkste onderdelen:
- Veiligheid voorop; eerst directe veiligheid regelen, daarna starten met
hulpverlening;
- Integrale sturing. De inzet van partners op de leefgebieden hup/zorg en
veiligheid/straf moet beter op elkaar
worden afgestemd.
- Extra aandacht voor specifieke doelgroepen
2. De concept regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld
2020 t/m 2023’ voor inspraak voor te
leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Akkoord, met nadruk op lokale
communicatie.

11 Programmaplan en DVO
2020-2022 zorgregio
MIJ/OV

1. Akkoord te gaan met de inhoud van bijgaand programmaplan 2020-2022 Wmo
en Jeugdhulp;
2. akkoord te gaan met bijgaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) van het
regioteam Jeugd-Wmo 2020-2022;
3. het besluit ter kennisname te sturen aan
de raad;
Burgemeester:
4. voor ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst wethouder Berkhoff te machtigen.

1 + 2: akkoord.
3: via memo ARI raad informeren (programmaplan).
4: akkoord.

12 Maatregelverordening
Participatiewet, IOAW en
IOAZ 2020

1. In te stemmen met bijgaande concept
Conform advies.
Maatregelverordening 2020.
2. De concept Maatregelverordening 2020
ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
3. De Maatregelverordening 2020 na vaststelling door de raad te laten publiceren.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
13 Zelfevaluatie BRP en PNIK

Kennis te nemen van:
1. Managementrapportage Zelfevaluatie
BRP 2019;
2. Managementrapportage Zelfevaluatie
Reisdocumenten 2019;
3. Actieplan verbetering kwaliteit BRP;
4. Nader onderzoek door de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens.

Blad 3

Conform advies.

