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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 9 februari 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek heeft in
overleg met studenten Saxion
de uitkomsten doorgesproken
van hun onderzoek naar circulair aanbesteden van bedrijfskleding.
- Secretaris geeft aan dat vanwege de weersomstandigheden de publieksfuncties van
het gemeentekantoor gisteren
beperkt waren (balie gesloten), maar dat vanaf heden de
dienstverlening weer regulier
is.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de REEW-subsidie is uitgebreid, waardoor lopende programma door kan inclusief
huurwoningen.

2 Openbare besluitenlijst van
2 februari 2021

Vast te stellen.

Na aanpassing, akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Schriftelijke vragen D66GroenLinks RES

In te stemmen met de beantwoording op Conform advies.
de schriftelijke vragen vanuit raadsfractie D66-Groenlinks.

4 Vaststelling bp Zwarteweg 2
Heerde

1. De raad voor te stellen het bestemConform advies.
mingsplan “Zwarteweg 2, Heerde”
met planidentificatienummer
NL.IMRO.0246.416-ON1, met in acht
name van de Nota Zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
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Nr Onderwerp

5 Wijziging
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland

Advies
Besluit
2. De raad voor te stellen geen exploitatie voor dit bestemmingsplan vast te
stellen omdat het kostenverhaal met
een anterieure overeenkomst is geregeld.
1. Onder voorbehoud van toestemming
Conform advies.
van de gemeenteraad de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 te wijzigen conform bijgevoegd concept.
2. De gemeenteraad te vragen om het
college voor deze wijziging toestemming te verlenen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Actieve raadsinformatie
Kunst en Cultuur

1. Akkoord te gaan met de memo Actieve Raadsinformatie Kunst en Cultuur.
2. De ARI toe te laten sturen naar de
raad.

7 Beschermd Thuis OostVeluwe 2022-2030

1. In te stemmen met het regionale Ka- 1 t/m 4: akkoord
derdocument Beschermd Thuis 2022- 5: in te stemmen met beant2030 en dit ter discussie voor te legwoording ingekomen reacties
gen aan de commissie Samenleving.
ASD.
2. In te stemmen met het regionaal
Ontwerp Beschermd Thuis 2030 en dit
ter discussie voor te leggen aan commissie Samenleving.
3. In te stemmen met het opstarten van
een nieuwe regionale inkoop Beschermd Wonen (onder voorbehoud
van raadbesluiten over het Ontwerp)
en opdracht te geven aan ZorgRegio
MIJ-OV voor de vormgeving en uitvoering van deze regionale inkoopprocedure.
4. In te stemmen met het verlengen van
twee jaar van het huidige convenant
voor regionale samenwerking MOBW
(inclusief wijzigingen in bijlage a en
bijlage b).

8 Machtiging Belastingdienst/
Toeslagen hersteloperatie
toeslagenaffaire

1. Akkoord te gaan met de machtiging
Akkoord, waarbij college instemt
van de Belastingdienst/Toeslagen om met de machtiging van de
gedupeerden te benaderen in kader
Belastingdienst.
van de hersteloperatie toeslagenaffaire
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst
en de gebruikersvoorwaarden van het
portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.

9 Prestatieafspraken Lucrato
2021

Akkoord te gaan met de prestatieafspra- Conform advies.
ken Lucrato 2021.
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
10 Evaluatie servicenormen
2019 en vaststelling
servicenormen 2020

1. Kennis te nemen van de evaluatie van Akkoord, waarbij ‘2020’ wordt
vervangen door ‘2021’.
de servicenormen 2019;
2. De servicenormen 2020 met de voorgestelde wijzigingen vast te stellen;
3. De uitkomsten van de evaluatie servicenormen 2019 en de bijgestelde
servicenormen 2020 ter kennisgeving
aan de raadsleden te verzenden
d.m.v. bijgevoegd memo Ari.
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