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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 15 juni 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, 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

- Overlast motorrijders dijken:
wethouder Cegerek wil de mogelijkheden verkennen om op
te treden tegen de overlast die
omwonenden ervaren en hierover in gesprek met buurgemeenten.
- Burgemeester en wethouder
Meijer hebben bestuurlijk
overleg met agrariërs gehad
op de ‘Hoornsche Hoeve’.
Bestuurssecretariaat is verzocht een bedrijfsbezoek voor
het voltallige college in te
plannen.

2 Openbare besluitenlijst van
8 juni 2021

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar vergunning Kuipersakker 1

Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

4 Aanwijzing inzamellocatie
restafval locatie Wendakker

De locatie Wendakker, zoals aangegeven Conform advies.
op de bij het collegebesluit behorende
tekening, aan te wijzen als
inzamellocatie voor een ondergrondse
inzamelvoorziening van huishoudelijk
afval.

5 Beslissing op bezwaar afwijzing Wob-verzoek

Het bezwaar kennelijk ongegrond te
verklaren.

6 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemDe Stege 10 Veessen
mingsplan ‘De Stege 10 Veessen”,

Blad 1

Conform advies.

Conform advies.
Na redactionele aanpassing
raadsvoorstel, akkoord.

Nr Onderwerp

7 Planologische medewerking
en ontwerpbestemmingsplan
voor de bouw van 1 woning
met inwoonsituatie op het
Hogeweg, tegenover 17 te
Veessen

Advies
met identificatienummer
NL.IMRO.0246.914BUODESTEGE10VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat
kostenverhaal anderszins verzekerd
is.

Besluit

1. Planologische medewerking te verlenen aan de bouw van 1 woning met
inwoonsituatie op het perceel Hogeweg, tegenover 17, te Veessen;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Hogeweg, tegenover 17, Veessen” met
bijbehorende stukken conform de
wettelijke bepalingen ter inzage te
leggen;
3. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer.

Conform advies.

8 Gemeentelijk jaarverslag Wet 1. Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kin- Conform advies.
Kinderopvang 2020
deropvang 2020 vast te stellen;
2. Toestemming te geven om de informatie via het Internet schooldossier
(ISD) te publiceren;
3. Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2020 ter kennisname aan
de commissie Samenleving voor te
leggen. (via bijgevoegde Actieve
Raadsinfo)
9 Grondhouding conceptaanvraag woningbouw Kerkstraat tussen 11 en 13 te
Veessen

1. Een negatieve grondhouding aan te
1. Geen positieve grondhouding
nemen ten aanzien van de ontwikketen aanzien van de gevraagde
ling van 8 woningen op het perceel
ontwikkeling;
aan de Kerkstraat, tussen 11 en 13,
2+3. Na redactionele aanpaste Veessen;
singen, akkoord.
2. De raad te door middel van bijgevoegde memo Actieve Raadsinformatie;
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

10 Grondhouding realisatie 3
1. Een positieve grondhouding aan te
1. Akkoord;
recreatieve gastenverblijven
nemen voor de realisatie van 3 recre- 2. na aanvulling, akkoord.
en een mini-museum in de
atieve gastenverblijven en een minimonumentale gebouwen aan
museum in de monumentale gebouwde Lagestraat 7 in Wapenveld
en aan de Lagestraat 7 te Wapenveld.
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.
11 Ontwerpbesluit aanvraag
MSV-NOV

1. Het ontwerpbesluit op de aanvraag
omgevingsvergunning van de MSVNOV met nr. 476888 en de bijbehorende ontwerp-vvgb ter inzage te
leggen conform de wettelijke bepalingen van de WABO;
2. De raad hiervan actief in kennis te
stellen met bijgevoegde memo ARI.

12 Wijziging GemeenschappeDe Gemeenschappelijke regeling Veiliglijke regeling Veiligheidsregio heidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Noord- en Oost-Gelderland
met bijbehorende toelichting conform
bijgevoegd concept te wijzigen.

Blad 2

Conform advies.

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
13 Subsidie compensatie corona- De Vereniging Dorpshuis Heerde subsidie Conform advies.
maatregelen Dorpshuis
verstrekken o.b.v. de Subsidieregeling
Heerde
compensatie coronaeffecten 2020 Buurten dorpshuizen gemeente Heerde overeenkomstig bijgevoegde beoordeling en
advies ter hoogte van de corona gerelateerde kosten (zie bijlage 2), met de
onderbouwing dat totale uitbetaling van
de gevraagde subsidie de vereniging onevenredig benadeelt en dat ter compensatie hiervan een andere oplossing wordt
gezocht buiten de subsidieregeling.
14 Takendiscussie GGD

Via een actieve raadsinformatie de raad
te informeren over de voortgang inzake
de takendiscussie GGD.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
15 Collegebesluit wijziging
legesverordening (tarief
identiteitskaart)

1. In te stemmen met de verhoging van
de tarieven voor het verstrekken van
een Nederlandse identiteitskaart per
1 augustus 2021;
2. Het bijgevoegde collegebesluit vast te
stellen.

Blad 3

Conform advies.

