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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 14 april 2020
Aanwezig: locoburgemeester W.I. Meijer, wethouders H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- wethouder Berkhoff meldt dat
de raad vanavond in aparte
thema worden bijgepraat
over de scenario’s huishoudelijke hulp. Op 20 april a.s.
volgt besluitvorming gemeenteraad.
- college stelt vast dat het afgelopen weekend op de
dijken rustig was en dus de
aanleiding tot afsluiting
ontbrak.

2 Openbare besluitenlijst van
7 april 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar
Koerbergseweg 13

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren Conform advies.
en het bestreden besluit in stand te laten.

4 Planologische medewerking
herontwikkeling Sportlaan 2

1. Planologische medewerking te verlenen
aan de bouw van 13 woningen op het
perceel Sportlaan 2 te Heerde;
2. het ontwerpbestemmingsplan “Sportlaan 2 Heerde” met bijbehorende stukken conform de wettelijke bepalingen
ter inzage te leggen;
3. een anterieure overeenkomst te sluiten
met de initiatiefnemer.

Akkoord, waarbij college eraan
hecht dat eerst overeenstemming over de anterieure
overeenkomst wordt bereikt.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Continuïteit van
1. Kennisnemen van de scenario’s a en b
1 t/m 4: akkoord.
dienstverlening in het Sociaal
waarmee de afdeling SMV, binnen de
5: akkoord, inclusief kanttekeDomein tijdens Coronacrisis
begroting, werkt om de continuïteit van
ning dat adequate registra-

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
zorg, ondersteuning en het
zorglandschap te waarborgen.
2. Instemmen met scenario c als blijkt de
scenario’s a en b niet mogelijk zijn,
omdat de aanbieders geen zorg of ondersteuning kunnen leveren. In dit
scenario blijft de infrastructuur overeind doordat de gemeente de aanbieders blijft betalen zoals afgesproken
voor de Coronacrisis.
3. Instemmen met scenario d als vanuit
gemeente een nieuwe opdracht aan de
aanbieder is verleend.
4. Instemmen met het vergoeden van
meerkosten als gevolg van het naleven
van de richtlijnen van het RIVM.
5. SMV de opdracht te geven om binnen
de vastgestelde kaders te handelen en
dit in lijn verder uit werken.

Blad 2

Besluit
tie plaatsvindt.

