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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 19 november 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig:
wethouder H.J. Berkhoff.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Cegerek heeft aan de burgemeestersgame deelgenomen.
- Wethouder Cegerek heeft met de ROVA
een eindejaar gesprek gehad, waarbij o.a.
is gesproken over nieuwe verdienmodellen voor de ROVA.
- PlusOV: wethouder Cegerek meldt dat het
contract met de huidige waarnemend directeur met een jaar is verlengd.
- Wethouder Meijer meldt dat het Ondernemers Event zeer geslaagd was met een
hoge opkomst.
- Wethouder Meijer heeft een gesprek gehad met Van der Most, Hegin en Cleantech Regio inzake het warmtenet.
- College verzoekt de secretaris na te gaan
of er aan de lunchbijeenkomst met college Olst-Wijhe een combinatie te maken is
met een bezoek aan de eco-wijk in OlstWijhe.
- Secretaris wordt verzocht ambtelijk een
tussenbalans collegeprogramma per
maart 2020 voor te bereiden.

2 Openbare besluitenlijst van
12 november 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

3 Conceptdocument
Toekomstvisie en
Opdrachten VNOG

1. Kennis te nemen van het conceptdocument Toekomstvisie en Opdrachten van
de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG);
2. ten opzichte van dit document een
standpunt te bepalen en dat standpunt
te vertalen in wensen en bedenkingen;
3. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het conceptdocument

1 t/m3: college besluit om de
raad voor te stellen in te
stemmen met het concept document met inachtneming van de door
het college in het voorstel geformuleerde wensen en bedenkingen.
4. Akkoord.

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
Toekomstvisie en Opdrachten met
inachtneming van de in het voorstel
geformuleerde wensen en bedenkingen;
4. daartoe in te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en raadsbesluit.

Besluit

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Overzicht voortgang
ombuigingen 2019-2022

Het overzicht ‘Voortgang ombuigingen
2019-2022’.

Akkoord, waarbij de raad via
memo ARI het overzicht tot zich
krijgt,

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Verlengen termijn nieuwe
beslissing op bezwaar ’t
Kromholt

Met toepassing van artikel 7:10 lid 3 Awb
de termijn voor een nieuwe beslissing op
bezwaar op het handhavingsverzoek van
Stichting Windesheim m.b.t. Het Oever 7
(camping Het Kromholt) verlengen met 6
weken, d.w.z. tot uiterlijk 4 maart 2020.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

1. In te stemmen met de inhoud van het
Conform advies.
door de VNG opgestelde convenant
Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang. Dit betekent het opnemen van de model-beleidsregels in de
lokale beleidsregels Wmo Heerde.
2. In te stemmen met de ondertekening van
het convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang door de
(plaatsvervangend) portefeuillehouder
Wmo.
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