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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 19 januari 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff 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 meldt dat
Lucrato voor het Gelre Ziekenhuis de coronatests gaat inpakken.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat zij haar nevenfunctie als
voorzitter Mondial sinds december jl. heeft opgezegd.
- Wethouder Meijer geeft aan
dat met de regio zal worden
gereageerd op de nieuwe nota
Lelystad Airport.

2 Openbare besluitenlijst van
12 januari 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Ari Decembercirculaire 2020

Kennis te nemen van:
De raad bijgaande Ari te verstrekken
over de Decembercirculaire 2020.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

4 P&C-jaarplanning 2021

De P&C-jaarplanning 2021 vast te
stellen.

Conform advies.

5 Verlenging en aanpassing
regeling generatiepact

1. De regeling generatiepact te verleng- Conform advies.
en van 1 maart 2021 tot en met
31 december 2021;
2. Artikel 13. Onvoorziene gevallen /
hardheidsclausule uit de regeling aan
te vullen met het volgende lid:
Indien aangetoond wordt dat de resterende arbeidsduur uit artikel 2.3 het
organisatiebelang dusdanig schaadt
kan hiervan in onderling overleg afgeweken worden. De resterende arbeidsduur is altijd minimaal 18 uur
per week en kan bij eventuele afwij-

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
king op basis van dit artikel later niet
meer gewijzigd worden.

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
6 Beslissing op bezwaar inzake
obstakel Koerbergseweg

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
en
2. het bestreden besluit van 6 augustus
2020 in stand te laten.

7 Planologische medewerking
en ontwerpbestemmingsplan
voor de bouw van 1 woning
op het perceel De Sa, naast
32 te Heerde

1. Planologische medewerking te verleConform advies.
nen aan de bouw van 1 woning op het
perceel naast De Sa 32 te Heerde;
2. Het ontwerpbestemmingsplan
“Heerde, De Sa naast 32” met bijbehorende stukken conform de wettelijke bepalingen ter inzage te leggen;
3. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer.

Blad 2

Conform advies.

