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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 9 november 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

- Wethouder Meijer geeft terugkoppeling van de laatste inwonersbijeenkomst over
Zon&Wind.
- Wethouder Nienhuis heeft gesprek met makelaar gehad
over project Ossenkamp.

2 Openbare besluitenlijst van
2 november 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Ontwerpbesluit Hogere
grenswaarde Jacoba’s Hof

1. Een procedure hogere grenswaarde
Conform advies.
ex. artikel 110a lid 1 Wet geluidhinder
te starten voor de ontwikkeling op het
perceel aan de Nachtegaalweg-Groteweg te Wapenveld;
2. het ontwerpbesluit vaststelling hogere
grenswaarde gelijktijdig met de ontwerpbestemmingsplan ‘Jacoba’s Hof,
Wapenveld’ ter inzage te leggen.

4 Planologische Medewerking 8 1. Medewerking te verlenen aan het rea- Conform advies.
woningen Nachtegaalwegliseren van 8 nieuwe woningen op het
Groteweg (Jacoba’s Hof)
perceel Nachtegaalweg-Groteweg
(HDE00C6228);
2. In te stemmen met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst en het
addendum;
3. In te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan (
NL.IMRO.0246.218BPNachtegGrotewON01) en het plan voor een periode
van zes weken ter inzage te leggen,
conform artikel 3.8 van de Wet ruim-
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Nr Onderwerp

5 Raadsvoorstel vaststellen
RES 1.0

Advies
telijke ordening, nadat de anterieure
overeenkomst is getekend en de
plankosten (o.a. leges) zijn voldaan;
4. de initiatiefnemer op de hoogte te
brengen van uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.

Besluit

1. Kennis te nemen van de aanbiedings- 1 t/m 3: akkoord;
brief van de Stuurgroep RES ;
4. de raad voor te stellen om:
2. Het eindverslag van de ontwerp RES
a. kennis te nemen van de
1.0 vast te stellen;
aanbiedingsbrief van de
3. In te stemmen met de RES 1.0 CleanStuurgroep RES
tech regio;
b. kennis te nemen van het
eindverslag ontwerp RES
En de gemeenteraad voor te stellen om:
1.0 Cleantech Regio
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsc. De RES 1.0 Cleantech
brief van de Stuurgroep RES;
Regio vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het eindverslag
ontwerp RES 1.0 Cleantech regio;
3. De RES 1.0 Cleantech regio vast te
stellen.

6 Voorlopige keuze initiatief het 1. Kennis te nemen van de 9 initiatieven 1 t/m 6: akkoord;
Honk
voor het Honk;
7. na aanpassing, akkoord;
2. Kennis te nemen van de rapportage
8. na buurtgesprek, opstellen
van de beoordelingscommissie voor
discussienota voor raadscomhet Honk;
missie
3. Kennis te nemen van de rapportage
van de omwonenden, de ingekomen
brief van de buurtvereniging Zwolseweg en de ingekomen reactie van een
toekomstige bewoner;
4. Een voorlopige keuze te maken voor 1
plan, namelijk het plan ‘Nijverheidsschool’ van initiatiefnemers Hulsmanvan Andel;
5. De voorgenomen keuze toe te lichten
aan de vertegenwoordiging van de
buurtvereniging Zwolseweg;
6. Omwonenden te informeren over de
voorlopige keuze door middel van bijgevoegde brief;
7. Initiatiefnemers te informeren over de
voorlopige keuze door middel van bijgevoegde brief

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Tarieven 2022 binnen- en
buitensportaccommodaties

De raad conform bijgaande raadsvoorstellen en -besluiten voor te stellen:
1. de volgende wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor
het in gebruik geven van de aan de
gemeente toebehorende sportterreinen” (36e wijziging) vast te stellen;
2. de volgende wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor
het gebruik van de gemeentelijke
gymnastieklokalen” (36e wijziging)
vast te stellen.

8 Verzoek Proo vergoeding
leerlingenvervoer

1. Op grond van artikel 2, lid 4 en artikel Conform advies.
4, lid 2 van de Doordecentralisatie-
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Conform advies.

Nr Onderwerp
Advies
Besluit
Horsthoekschool
overeenkomst basisschool De Horsttijdens verbouw- en
hoek geen medewerking te verlenen
renovatiewerkzaamheden van
aan het verzoek van Stichting Proo de
De Horsthoek
kosten voor het vervoer van de leerlingen van de Horsthoekschool ten
tijde van de renovatie van de school
te vergoeden.
2. Stichting Proo door bijgaande brief
hiervan op de hoogte te stellen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Reactie op inkomende brief
inwoner, meerdere klachten
Belastingen

Haar reactie op de brief van 15 september 2021 d.m.v. bijgaande brief te geven.

Blad 3

Conform advies.

