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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 29 juni 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

Wethouder Cegerek heeft een
bijeenkomst bijgewoond met
Mooi Schoon en Rova.

2 Openbare besluitenlijst van
22 juni 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Ari voor de raad over
Meicirculaire 2021

Kennis te nemen van:
van bijgaande Ari voor de raad.

Na aanpassing, akkoord.

4 Voorjaarsnota 2021 /
perspectiefnota 2022-2025

De raad voor te stellen om de
voorjaarsnota 2021 / perspectiefnota
2022-2025 vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Borgstelling 2e lening energiecoöperatie Heerde Energiek

1. Kennis te nemen van de evaluatie van 1 + 2 akkoord;
het 1e project zoals in dit voorstel is
3: de raad via memo ari mee te
opgenomen;
nemen.
2. Een borgstelling te verlenen van max.
€ 100.000,00 voor een 2e project van
Heerde Energiek ten behoeve van de
lokale productie van duurzame energie, omdat borgstelling valt onder uitoefening van de publieke taak.

6 Grondhouding circulaire hal
Molenweg 8

1. Een positieve grondhouding te nemen
voor de bouw van een circulaire hal
aan de Molenweg 8 te Heerde;
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

7 Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente

1. In te stemmen met het aangaan van
Conform advies.
een nieuwe achtervangovereenkomst
WSW/gemeente met ingang van 1 augustus 2021;
2. kennis te nemen van de aankondiging
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
van WSW dat er enkele wijzigingen in
bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid. Deze worden
later dit jaar ter besluitvorming aan
uw college voorgelegd.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
8 Evaluatie sneeuwruimen en
strooien winter 2020-2021

In te stemmen met bijgaande evaluatie
en deze evaluatie met bijgevoegde
memo ARI via de griffie naar de raadsen commissieleden te verzenden.

Na inhoudelijke aanvullingen in
overleg met portefeuillehouder,
akkoord.

9 Schriftelijke vragen 2021-07
overlast motorrijders

In te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen over de
overlast door motorrijders op de
IJsseldijk.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
10 Vaststelling ‘beleidsregels
1. De gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Conform advies.
Tijdelijke Ondersteuning
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Heerde 2021 versie 3 vast te stellen.
versie 3’
2. De raad te informeren via bijgevoegde
memo actieve raadsinformatie.
11 Ondertekening convenant
Wet wijziging woonplaatsbeginsel

1. Het Convenant Wet wijziging woonConform advies.
plaatsbeginsel te ondertekenen en
daarmee akkoord te gaan met de gemaakte afspraken rondom het woonplaatsbeginsel.
2. De VNG te informeren over deze ondertekening, door middel van het invullen van het ondertekeningsregister
en dit te doen voor 1 juli 2021.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
12 Jaarrekening 2020 en begroting 2020 Streekarchief HEH

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening Conform advies.
2020 conform de Gemeenschappelijke
Regeling Streekarchief 2007.
2. Akkoord te gaan met de begroting
2022 conform de Regeling Streekarchief 2007.
3. De begroting 2022 e.v. van de gemeente Heerde aan te passen op basis van de gegevens.
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