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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 12 januari 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en H.J. Berkhoff en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
5 januari 2021

Vast te stellen.

Na aanpassing, akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Herziening APV

1. In te stemmen met de nieuwe Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde 2021.
2. De raad voor te stellen de Algemene
plaatselijke verordening gemeente
Heerde 2021 vast te stellen.

Conform advies.

4 Kadernota Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland
2022-2025

1. Kennis te nemen van de Kadernota
2022-2025 van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
2. De Kadernota ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.

1. Akkoord;
2. Na aanvulling dictum raadsvoorstel, akkoord.

5 Kleinschalige kwekerij op
landgoed Winfried, Groteweg
17 Wapenveld

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van het vestigen
van een kleinschalige kwekerij van
schaduwplanten op landgoed Winfried.
2. Geen positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van de aanleg van
een geluidswal langs de Groteweg.
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Akkoord, waarbij burgemeester
niet heeft deelgenomen aan de
beraadslagingen en besluitvorming.

6 Masterplan IJsselvallei

1. Zich te committeren aan de in het
1. Het Masterplan IJsselvallei
Masterplan IJsselvallei geformuleerde
als inspiratie en input te beopgaven;
trekken bij lokale planvor2. de raad te infomeren over het Masterming;
plan IJsselvallei middels bijgevoegde 2. akkoord.

Blad 1

Nr Onderwerp
7 Samenwerkings- en
onderzoeksovereenkomst
MFA Wapenveld

Advies
memo actieve raadsinformatie.

Besluit

In te stemmen met bijgevoegde (conConform advies.
cept)-samenwerkings- en onderzoeksovereenkomst en bijbehorende bijlagen,
te sluiten met de Huisartsenpraktijk Wapenveld, waarin de uitgangspunten voor
huisvesting in de nieuw te bouwen MFA
Wapenveld zijn opgenomen en deze voor
te leggen aan de betreffende huisartsen
met het verzoek om hier mee in te
stemmen en deze te ondertekenen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Pilot Huishoudcoach en
welzijnsvrijwilligers 2021

1. In 2021 de pilot “huishouden-coach”
Conform advies.
en “ welzijnsvrijwilligers” in te zetten
om de zelfredzaamheid van de inwoners op het gebied van huishoudelijke
taken te bevorderen en deze te bekostigen uit de reserve sociaal domein.
2. De raad voor te stellen om bij de
voorjaarsnota 2021 vanuit de reserve
sociaal domein € 55.000,00 beschikbaar te stellen voor de pilots huishoudcoach/welzijnsvrijwilliger.

9 Discussienota huishoudelijke
ondersteuning Heerde 2022

Discussienota inzake huishoudelijke
ondersteuning voor te leggen aan de
commissie.

10 Uitgangspuntennota GGD
NOG 2022

Na aanvulling discussienota,
akkoord.

1. In te stemmen met de uitgangsConform advies.
puntennotitie 2022 van GGD Noorden Oost-Gelderland
2. De raad voor te stellen geen gebruik
te maken van de mogelijkheid om een
zienswijze over de uitgangspuntennotitie 2022 aan GGD Noord- en
Oost- Gelderland te sturen.

Blad 2

