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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 3 december 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

- Burgemeester heeft een netwerkbijeenkomst Wet Verplichte GGZ bijgewoond.
- Burgemeester meldt dat de Wereldwinkel
onlangs Cittaslow supporter is geworden.
Tijdens de betreffende lunch heeft ze alle
supporters geattendeerd op het
Cittaslowcongres in Italië.
- Burgemeester heeft de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt.
- Burgemeester heeft gesprek gehad met
de Horecabond, die aandrongen op meer
stringente handhaving bij illegale feesten
en partijen.
- Wethouder Meijer heeft de themamiddag
Omgevingsvisie bijgewoond en vond dat
sprake was van een goede en integrale
bijeenkomst.
- Wethouder Meijer meldt dat de behandeling van de Woonagenda in de commissie
goed verlopen is, inclusief het besef dat
de uitvoering extra ambtelijke capaciteit
vraagt.
- Wethouder Meijer deelt mee dat hij voorzitter is geworden van de stuurgroep
IJsselvallei, terwijl de ambtelijke ondersteuning vanuit LTO komt.
- Wethouder Cegerek meldt dat binnenkort
de samenwerkingsovereenkomst Hoenwaard wordt getekend.
- Lobbyagenda Cleantech Regio: wethouder
Cegerek merkt op dat ze binnen de regio
de omvang van de gemeentelijke bijdragen ter discussie heeft gesteld.
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2 Openbare besluitenlijst van
26 november 2019

Advies
Besluit
- Wethouder Cegerek meldt dat Vitens vanaf dit jaar voorlopig geen dividend meer
gaat uitkeren. Aangezien dit financieel
gevolg heeft voor jaarrekening en begroting 2020 e.v. wordt gevraagd de raad
hier via memo ari in mee te nemen.
Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Najaarsnota

1. Kennis te nemen van het verslag van de
auditcommissievergadering van 12 november 2019 en dit verslag vast te stellen;
2. De najaarsnota 2019 vast te stellen;
3. De raad kennis te laten nemen van de
najaarsnota 2019;
4. De raad voor te stellen om de hierin opgenomen begrotingswijzigingen vast te
stellen.

1 + 2 akkoord;
3: na redactionele aanvulling,
akkoord;
4: akkoord.

4 Heroverweging governance Bedrijvenpark H2O BV

1. Her te bevestigen dat burgemeester
Conform advies.
J. Koops-Scheele namens de gemeente
Heerde de vertegenwoordiger blijft van
de aandeelhouders in de Algemene vergadering van aandeelhouders en tevens
de vertegenwoordiger blijft in het SOK
overleg;
2. De vakinhoudelijk wethouder eveneens
aan te wijzen als vertegenwoordiger in
het SOK overleg;
3. De ambtelijk regiegroep met vertegenwoordiging vanuit de drie gemeenten her
in te richten.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Beslissing op bezwaar in1. het advies van de commissie bezwaarzake beslissing op tegeschriften inzake het bezwaar over te
moetkoming in planschade
nemen en dit ten grondslag te leggen
Wapenvelder Kerkweg 11,
aan de beslissing op bezwaar;
Wapenveld
2. het bezwaar van bezwaarden ongegrond
te verklaren;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen;
4. het bestreden besluit in stand te laten.

Blad 2

Conform advies.

