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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 3 juni 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Meijer meldt dat afgelopen
week een interessant proefatelier RES
met alle deskundigen heeft plaatsgehad.
- Wethouder Berkhoff deelt mee dat de
aftrap pop-up ijssalon Eendracht geslaagd was. De verdere ontwikkeling
van dit project wordt binnenkort met
een ambtelijk en bestuurlijk overleg
vervolgd.
- Wethouder Cegerek heeft afgelopen
week meegelopen met de mannen van
de buitendienst.
- Secretaris meldt dat a.s. woensdag
weer het jaarlijks regionaal ambtelijk
volleybaltoernooi plaatsvindt.
- Burgemeester merkt op dat ze als voorzitter van de Stichting Schaapskudde
opnieuw is aangesproken om een
ANWB-bord voor de schaapskooi te
plaatsen aan de Elburgerweg. Ze zal
hierover ambtelijk contact opnemen.
- Burgemeester deelt mee dat vorige
week de officiële wandelkaart Hattem,
Heerde, Epe is verschenen.

2 Openbare besluitenlijst van
28 mei 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanvulling,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaren

1. De bezwaarschriften van bezwaarden
Conform advies.
1, 2, 3, 4, 5 en 6 ongegrond te verklaren;
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2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het verzoek om vergoeding van de
rechtsbijstandskosten van bezwaarde
6 af te wijzen.

4 Raadsvoorstel gewijzigd
De raad voor te stellen:
Na tekstuele aanpassing raadsvaststellen bestemmingsplan 1. Het bestemmingsplan “Nachtegaalweg voorstel, akkoord.
“Nachtegaalweg 48 te
48 te Wapenveld” met planidentificatie
Wapenveld”
NL.IMRO.0246.214NACHTWG48-VA01,
met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding gewijzigd vast
te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen
omdat de kosten anderszins verzekerd
zijn.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Vaststellen lokale uitvoeringsprogramma Beschermd
Thuis 2019-2020

1. Het lokale uitvoeringsprogramma BeConform advies.
schermd Thuis 2019-2020 vast te
stellen.
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde actieve raadsinformatie.

6 Vernieuwing cliëntervarings- Het college besluit om het Cliëntervaonderzoek: continu-meten
ringsonderzoek (CEO) vanaf 2019 uit te
voeren door middel van continu-meten.
Tevens besluit het college om te onderzoeken op welke wijze de continu-meting
het beste plaats kan vinden voor de drie
domeinen (Wmo, Jeugd en Participatie).

Akkoord, waarbij uitgangspunt
om gebruik te maken van landelijk bestand materiaal.

7 Jaarstukken
Gemeenschappelijke
Regeling Basismobiliteit
(Vervoerscentrale
Stedendriehoek/PlusOV)

1. De door PlusOV toegezonden documenten, genoemd onder bijlage 2 tot
en met 4, voor kennisgeving aan te
nemen.
2. Bijgevoegd raadsvoorstel, -besluit en
ontwerp zienswijzebrieven met bijbehorende bijlagen (bijlagen 0, 1, 5 en
6) aan de raad voor te leggen ter
besluitvorming.

Akkoord, na aanvulling raadsvoorstel en aanscherping uitgaande brief.

8 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

1. In principe de (gewijzigde) GemeenConform advies.
schappelijke regeling Basismobiliteit te
treffen per 1 augustus 2019 en in te
stemmen met de inhoud van bijgevoegde regeling (bijlage 1).
2. De gemeenteraad via bijgevoegd
raadsvoorstel en –besluit (bijlage 2 en
3) te verzoeken akkoord te gaan met
het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit.
3. Na toestemming van de gemeenteraad
een definitief besluit te nemen ten
aanzien van het treffen van de bijgevoegde regeling.
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