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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 29 oktober 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer heeft uit gesprek met
Staatsbosbeheer begrepen dat zij het natuur kamperen nabij de Tonnenberg weer
mogelijk willen maken.
- Wethouder Meijer meldt dat tijdens de
themaraad GR8 zijn plannen voor een
hotelontwikkeling heeft gepresenteerd en
dat heeft geleid tot een goede discussie
met de raad waarbij alle dilemma’s voorbij zijn gekomen.

2 Openbare besluitenlijst van
15 oktober 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Integraal Veiligheidsplan
(IVP) 2020-2023 Veluwe
Noord

1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 Veluwe Noord en
het bijbehorende raadsvoorstel
2. Het “Integraal Veiligheidsplan 2020 –
2023” te agenderen voor de commissie
SL op 11 november en voor de gemeenteraad van 25 november a.s.

1. Akkoord.
2. Ter besluitvorming te agenderen voor commissie en raad,
waarbij dictum concept raadsbesluit uitgangspunt is.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Ari voor brief VNG stand
van zaken herverdeling
Gemeentefonds

Te besluiten om de raad via bijgaande Ari
te informeren.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Voortzetten Ondernemers- 1. In te stemmen met bijgaande discussiefonds gemeente Heerde
nota commissie Samenleving met advies
vanaf 2020
om voortzetting Ondernemersfonds gemeente Heerde vanaf 2020;
2. De schriftelijke vragen van VVD Heerde
van 9 oktober 2019 conform bijgaande
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
memo te beantwoorden.

Besluit

6 ODNV in Werkgeversvere- Geen wensen en bedenkingen in te brengen Conform advies.
niging samenwerkende ge- naar aanleiding van de door de ODNV
meentelijke organisaties
voorgenomen toetreding tot de
Werkgeversvereniging voor samenwerkende
gemeentelijke organisaties.
7 Brief SLG aan provincie
inzake bijdrage financiering Klompenpaden 2020

1. Kennis te nemen van de lokale financiering klompenpadennetwerk;
2. in te stemmen met de inhoud van de
brief van SLG aan Gedeputeerde Staten
en akkoord te gaan dat de brief namens
de gemeente Heerde wordt ingediend.

Akkoord, waarbij ambtelijk
wordt verzocht opstelling
regiogemeenten na te gaan.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
8 Beleef-/struinbosjes voor
kinderen

Bijgevoegde discussienota voor te leggen
aan de commissie Ruimte.

Akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Lokaal sportakkoord

De bijgevoegde intentieverklaring om deel
te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden-uitvoeringsbudget- te
ondertekenen.

Conform advies.

10 Tarieven 2020 binnen- en
De raad conform bijgaande raadsvoorstellen Conform advies.
buitensportaccommodaties en –besluiten voor te stellen:
1. met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 1,4% en dit per veld te bepalen
op € 2.835,00 per jaar;
2. de standaardtarieven voor het gebruik
van de binnensportaccommodaties vanaf
2020 te verhogen met 1,4%.
11 Pilot inloop GGZ

1. Een pilot te starten om een brede basis
voorziening te realiseren voor de doelgroep GGZ/LVB.
2. De Raad te informeren via een raadsinformatie.

Conform advies.

12 Winterpakket voor
kinderen in armoede

1. Een Winterpakket aan te bieden aan kinderen die in armoede leven en hiervoor
eenmalig een extra subsidie te verstrekken aan Stichting Leergeld Noord Veluwe
van € 15.000,00;
2. Deze subsidie ten laste te boeken van de
rekening 579300 Minimabeleid/4343231
Bestrijding Armoede bij Kinderen;
3. De raad te informeren via een actieve
raadsinformatie.

Akkoord, waarbij
portefeuillehouder mogelijkheid
zomerpakket en/of
jaarrondpakket gaat verkennen.

13 Cliëntervaringsonderzoek
Wmo over 2018

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Cliënt- Conform advies.
ervaringsonderzoek Wmo gemeente
Heerde 2018’ van het Evaluatiebureau
Publieke Gezondheid;
2. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de resultaten van het onderzoek.
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Nr Onderwerp

Advies
3. De Raad te informeren via een raadsinformatie.

Besluit

14 Procesbesluit inzake kort
geding WdK – PlusOV –
gemeente Heerde

1. Verweer te voeren tegen de door Willem- Conform advies.
sen-De Koning Groep ingestelde rechtsvordering zoals deze is omschreven in de
considerans, zowel in eerste aanleg als
zo nodig de daaruit voortvloeiende (bodem-) procedures;
2. als (proces)advocaat aan te wijzen de
heer mr. A.J. van de Watering, kantoorhoudende aan de Veerhaven 17 te Rotterdam, één en ander met recht van substitutie en als gemachtigde namens de
gemeente met betrekking tot dit geding.

15 Beslissing op bezwaar
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verkla- Conform advies.
Bond van Nederlandse
ren.
Militaire Oorlogs- en
2. Aan het bestreden besluit de weigeringsDienstslachtoffers (BNMO)
grond van artikel 8, lid 2 onder a van de
Subsidieverordening 2017 toe te voegen.
3. Het bestreden besluit voor het overige in
stand te houden.
4. Bezwaarde via bijgevoegde brief van het
besluit op de hoogte stellen.
16 Lidmaatschap PlusOV
Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

1. De raad te verzoeken geen wensen of
bedenkingen ter kennis van het bestuur
van PlusOV te brengen met betrekking
tot de voorgenomen aansluiting van
PlusOV bij de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;
2. dit besluit te nemen vooruitlopend op de
wijziging van de GR Basismobiliteit in
2020.

Conform advies.

17 Wijzigingen regionale
raamovereenkomst
Jeugdhulp en Wmo 2020

1. In te stemmen met de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van het zorgproductenboek.
2. In te stemmen met de aanpassing van
het administratieprotocol waarin de
landelijke afspraken zijn verwerkt, als
ook de boeteclausule voor te late declaratie.
3. In te stemmen met de aanpassing van
de productcodetabel waarin de indexatie
van de tarieven is verwerkt.

Conform advies.

18 Aansluiting Lucrato bij
werkgeversvereniging

In te stemmen met de aansluiting van
Conform advies.
Lucrato bij de werkgeversvereniging voor
gemeenschappelijke regelingen (WSGO) en
dit ter besluitvorming voor te leggen aan de
raad.
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