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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 11 februari 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Mede aanwezig: Anna van Popering (gast, stagiair).

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Cegerek meldt dat in de bestuursvergadering van Lucrato is afgesproken de drie (nieuwe) burgemeesters uit te nodigen voor een werkbezoek.
- Burgemeester heeft de door de provincie georganiseerde bijeenkomst lokale
democratie bezocht, hetgeen de nodige
inspiratie heeft gebracht.
- College kijkt terug op de presentatie
tijdens de themaraad van 10 februari
in het kader van rechtmatigheid en stelt
vast dat de volgende inhoudelijke stappen (o.a. normenkader en functiescheiding) aandacht vragen.

2 Openbare besluitenlijst van
4 februari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Startnotitie integrale aanpak
strijdige woonsituaties

1. In te stemmen met de inhoud van de
Startnotitie integrale aanpak strijdige
woonsituaties gemeente Heerde en
deze vast te stellen;
2. de gemeenteraad over deze vaststelling te informeren via bijgaande memo
ARI.

Akkoord, waarbij in op te
stellen communicatieplan ruim
aandacht voor publiciteit is.

4 Grondhouding Klapperdijk 24
en 26 Wapenveld

1. Een positieve grondhouding aan te nemen voor wat betreft de herontwikkeling van de Klapperdijk 24 en 26 te
Wapenveld. Dit omvat het slopen van
de bestaande bebouwing en het realiseren van negen appartementen;
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijge-

1. Akkoord.
2. Na aanpassing, akkoord.

Blad 1

Nr Onderwerp
5 Koopovereenkomst
Zwartekolk 40

Advies
voegde brief.

Besluit

1. De kavel Zwartekolk 40 te Wapenveld, Conform advies.
onderdeel uitmakend van het kadastraal bekend als gemeente Heerde,
sectie M, nummer 1894 (gedeeltelijk)
te verkopen aan de heer E. Hoogers en
mevrouw H.B.J. Hoogers-Wichers.
2. De verkoop te laten plaatsvinden door
middel van het sluiten van een koopovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit collegeadvies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
6 Keuze aannemer bouwteam
renovatie raadhuis

In te stemmen met de keuze voor Prins
Bouw voor de renovatie raadhuis.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Prestatieafspraken Lucrato

Akkoord te gaan met de
prestatieafspraken Lucrato 2020.

Conform advies.

8 Samenwerkingsovereenkomst 1. In te stemmen met de Samenwerkings- 1 t/m 3. Akkoord.
regionaal werkbedrijf
overeenkomst FactorWerk, het Regio- 4. Burgemeester machtigt porFactorWerk
naal Werkbedrijf van de arbeidsmarkttefeuillehouder Participatie
regio Stedendriehoek en Noord-Vede overeenkomst te tekeluwe.
nen.
2. In te stemmen met de voorgestelde
Administratieve Organisatie/ Financiële
Hosting FactorWerk.
3. Kennis te nemen van het inrichtingsvoorstel Perspectief op Werk.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Beleid ter voorkoming van
Misbruik en Oneigenlijk
gebruik 2020

1. Het geactualiseerde beleid ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) 2020 vast te stellen;
2. De raad d.m.v. een actieve raadsinformatie te informeren omtrent het geactualiseerde beleid ter voorkoming van
Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O)
2020.

Blad 2

Conform advies.

