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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 7 september 2021
Aanwezig: locoburgemeester W.I. Meijer, wethouders S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: burgemeester J.W. Wiggers

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Orange the World: alle collegeleden zijn medestander van
het initiatief en zullen dit op
sociale media uitdragen.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat de provincies Gelderland
en Overijssel een samenwerkingsovereenkomst aangaan
m.b.t. realisatie laadpalen.
- Wethouder Cegerek meldt dat
nu Heerde ook Fairtradegemeente wordt, er gekeken
wordt om het gedachtengoed
van Cittaslow en Fairtrade te
verbinden.

2 Openbare besluitenlijst van
31 augustus 2021

Vast te stellen.

3 Her-aanbesteding raamovereenkomsten uitzenden,
detacheren en payrollen

1. Deel te nemen aan de gezamenlijke
1 t/m 4 : akkoord;
her-aanbesteding van de raamover5. locoburgemeester mandateert
eenkomsten voor uitzenden, detachezoals voorgesteld.
ren en payroll.
2. Gemeente Ermelo aan te wijzen als
penvoerder voor de begeleiding van
deze Europese aanbestedingsprocedure.
3. Akkoord te gaan met de aanbestedingsstrategie (bijlage 1).
4. De inkoopcoördinator van de ISNV
(Inkoopsamenwerking Noord Veluwe)
te machtigen om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op te stellen,
te ondertekenen en te verzenden, nadat u akkoord bent gegaan met het
resultaat van de aanbesteding (vol-

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
gens planning: oktober/november
2021).
5. De burgemeester van onze gemeente,
de heer J.W. Wiggers, te verzoeken
om te besluiten de ondertekening van
de raamovereenkomsten te mandateren aan de mevrouw drs. Th. A. J.
Burmanje, burgemeester van de gemeente Ermelo.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Verlenen omgevingsvergunning solarcarport Heerderstrand

Een omgevingsvergunning te verlenen
voor de realisatie van een solarcarport
op de parkeerplaats van het
Heerderstrand.

5 Beëindigen initiatief natuur1. Het initiatief voor een natuurbegraafbegraafplaats landgoed de
plaats op landgoed De Polberg en
Polberg en landgoed Winfried
landgoed Winfried te Wapenveld te
beëindigen;
2. De raad te informeren over uw besluitvorming middels de bijgevoegde
actieve raadsinformatie.

Conform advies.

1. Akkoord, inclusief vervallen
positieve grondhouding;
2. akkoord, na redactionele aanpassing;
3. na aanvulling, akkoord met
uitgaande brief.

6 Nieuwe beslissing op bezwaar Ter uitvoering van de uitspraak van de
Conform advies.
kapvergunning eik op parRechtbank Gelderland d.d. 3 augustus
keerterrein Zwolseweg
2021 zijn primaire besluit d.d. 4 februari
2020 waarbij aan Huizenbeheer Van
Herk B.V. omgevingsvergunning werd
verleend voor het kappen van de Inlandse eik op de parkeerplaats aan de
Zwolseweg te herroepen, en hiervoor in
de plaats een nieuw besluit te stellen
inhoudende weigering van de aangevraagde kapvergunning.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Evaluatie pilot ‘alleen
beschikkingen afgeven in
specifieke gevallen (Jeugd)’

1. Kennis te nemen van de evaluatie ‘ al- Conform advies.
leen beschikkingen afgeven in specifieke gevallen (Jeugd)’;
2. Op basis van de resultaten van de
evaluatie te besluiten om definitief in
specifiek benoemde gevallen geen beschikking meer te verzenden;
3. Deze werkwijze juridisch bestendig te
maken door deze vast te leggen in de
verordening en beleidsregels 2022;
4. En de werkwijze vast te leggen in de
werkprocessen en deze te communiceren met de uitvoering.

8 Programma Lucrato 2021 1. De intensivering van dienstverlening
2022 – kwetsbare doelgroepaan werkzoekenden en werkgevers,
en duurzaam aan het werk bij
die in een kwetsbare positie verkeren
werkgevers in de regio,
ten gevolge van de coronacrisis;
tijdens en ná de coronacrisis 2. Werkbedrijf Lucrato voor de jaren
2021 en 2022 hiervoor opdracht te
geven;

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

9 Terugkoppeling rekenkamerrapport geldstromen in het
sociaal domein

Advies
Besluit
3. De kosten hiervan te dekken uit de
coronamiddelen voor overbrugging en
herstel.
1. Een standpunt in te nemen tegen het 1. Stemt in met geschetste
vormen van een egalisatiereserve sovoortgang uitvoering aanbeciaal domein.
velingen;
2. De raad te informeren conform bijge- 2. geen medewerking te verlevoegde Actieve raadsinformatie renen aan instellen bestemkenkamerrapport geldstromen binnen
mingsreserve sociaal domein;
het sociaal domein.
3. akkoord met memo ari.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
10 Begroting BVO 2022 – 2025

De onvermijdelijke aanpassing van de
begroting BVO 2022 – 2025 (voor
Heerde een bedrag van € 43.700,00)
met toelichting te verwerken in de
gemeentelijke conceptbegroting 2022.

Blad 3

1. Akkoord;
2. toelichting en risico transparant in begroting beschrijven.

