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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 7 mei 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

- Het college kijkt terug op zeer geslaagde Koningsdag en 4-5 mei-viering en
geeft complimenten aan de ambtelijke
organisatie.
Wel wordt de suggestie gedaan om
voor volgend jaar (75 jaar) de aandacht te verbreden. Nu ligt nadruk op
voorval bij de Klementbrug. De burgemeester neemt deze suggestie mee
naar het comité 4-5.
- Vliegveld Lelystad: voor 22 mei a.s.
moet er een bestuurlijke zienswijze
worden ingediend bij het ministerie.
Burgemeester wil concept volgende
week in college bespreken om die vervolgens met de raad na de themaraad
op 20 mei te delen.

2 Openbare besluitenlijst van
30 april 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 ARI precariobelasting

In te stemmen met bijgaande ARI met
betrekking tot de precariobelasting.

Na toevoeging jaarlijks bedrag,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Verlengen welstandstoetsing 1. De raad voor te stellen om de periode Akkoord, met terugwerkende
deelgebied De Kolk
dat woonwijk De Kolk als deelgebied
kracht tot 20 september 2015.
van de gemeentelijke welstandsnota is
aangewezen met terugwerkende
kracht te verlengen en te beëindigen
vijf jaar nadat de laatste voorziene
woning in de wijk is opgeleverd.

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Plaatsen schutting
begraafplaats Wapenveld

Akkoord te gaan met:
Conform advies.
1. de keuze om de haag te vervangen
door een schutting.
2. De totale investeringskosten van
€ 21.507,15 (incl. BTW) voor het
plaatsen van een schutting op de begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld.
3. Dit bedrag bij de voorjaarsnota 2019
op te nemen.
4. De kapitaallasten voor het jaar 2019 te
dekken uit de reserve afkoopsommen
onderhoud graven en daarna structureel onderdeel te laten uitmaken van
de tarieven begraafplaatsen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Conceptprogrammabegroting 1. De raad voor te stellen in te stemmen Conform advies.
GGD NOG 2020
met de conceptprogrammabegroting
GGD NOG 2020.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze
in te dienen voor de conceptprogrammabegroting GGD NOG 2020.
7 Horsthoekschool opzegging
bruikleen

De bijgaande concept brief over de opzegging van de bruikleen van de Horsthoekschool conform vast te stellen.

8 Achterstallig onderhoud
voetbalverenigingen en AV
De Gemzen

1. De Raad voor te stellen:
Conform advies.
a. een bedrag beschikbaar te stellen
van € 301.000,00 voor het oplossen
van het achterstallig onderhoud van
de kleedkamers van WZC, vv Heerde en SEH en van de opslagruimte
van de AV De Gemzen.
b. dit bedrag te dekken middels een
éénmalige onttrekking uit de reserve gebouwen.
2. De bedragen, die vastgesteld zijn voor
het achterstallig onderhoud, na overleg met de verenigingen, aan hen uit
te betalen en daarmee het oplossen
van het achterstallig onderhoud hun
verantwoordelijkheid te maken.
3. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud van de kleedkamers van de
vv Wapenveld een apart traject te
volgen.
4. Bijgaand concept-raadsvoorstel conform vast te stellen.

Blad 2

1. De bruikleen te beëindigen
per 1 september 2019;
2. vaststelling bijgaande concept
brief.

