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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 28 september 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 Nienhuis meldt dat
de informatieavond inbreidingslocatie Gruttoweg goed is
verlopen. Nadruk lag op alternatief voor veilige ontsluiting
Gruttoweg. Dit wordt door
initiatiefnemer onderzocht.
- Wethouder Cegerek is blij dat
zowel officiële opening als
open dag raadhuis prima zijn
verlopen.
- Secretaris meldt dat condoleance oud-collega Leunge a.s.
donderdag plaatsvindt. In
ieder geval zullen burgemeester en secretaris daarbij aanwezig zijn.

2 Openbare besluitenlijst van
21 september 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beantwoording schriftelijke
vragen VVD over Hogestraat
ongenummerd

De schriftelijke vragen van de VVD
fractie over het initiatief aan de Hogestraat ongenummerd te beantwoorden
via bijgevoegde notitie.

4 Grondhouding functieverandering Wezeweg 12 te
Heerde

1. Een positieve grondhouding in te neConform advies.
men voor het toepassen van functieverandering van tuin naar wonen aan
de Wezeweg 12 te Heerde. Dit omvat:
- Het slopen van een gedeelte van de
schuren(ca. 480 m2);
- Het renoveren van het resterende

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
om dienst te doen als bijgebouw
voor zowel de bestaande woning als
de nader te noemen nieuwe woning;
- Het realiseren van een nieuwe woning;
- Het versterken van het landschap op
deze locatie;
2. De raad te informeren middels een
actieve raadsinformatie;
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

5 Raadsvoorstel algemene ver- 1. De raad voor te stellen een algemene
klaring van geen bedenkingen
verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor de genoemde categorieën van gevallen;
2. Het concept van de Leidraad woningsplitsing, inwoning en tijdelijke woning voor kennisgeving aan de raad
aan te bieden.

Na aanvulling raadsvoorstel en –
besluit, akkoord.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
6 Schriftelijke vragen 2021-09
Verkeerslichten Heerde

In te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen over de
verkeerslichten in Heerde.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 1e wijziging Delegatiebesluit
GR Lucrato

Het Delegatiebesluit artikel 5 GR Lucrato Akkoord, waarbij uitwerking en
vast te stellen.
sturing via prestatieafspraken
plaatsvindt.

8 Aanwijzen toezichthouders
1. In te stemmen met het aanwijzen van Conform advies.
rechtmatigheid Wmo 2015 en
twee Toezichthouders Rechtmatigheid
Jeugdwet
Jeugd en Wmo 2015 en twee toezichthouders kwaliteit Wmo zoals bedoeld in artikel 5:11 t/m 5:20 Awb en
artikel 6:1 van de Wmo 2015 als ook
in artikel 10 lid 2 van de Verordening
Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de
dag na bekendmaking en werkt terug
tot en met 11 september 2018.
2. Het aanwijsbesluit voor de aan te
stellen toezichthouders te accorderen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Bestuurlijke boete

10 Opnemen en terugluisteren
van telefoongesprekken

1. Het instrument bestuurlijke boete
voor de basisregistratie personen
(BRP) niet in zetten;
2. Deze beleidskeuze in een besluit vast
te leggen.

Conform advies.

1. Vaststellen van de vernieuwde ‘Privacy verklaring inwoners Heerde’;

Conform advies.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
2. Vaststellen van de beschrijving gegevensverwerking 'Opnemen en terugluisteren telefoongesprekken Klantcontactcentrum (KCC)’;
3. Na vaststelling vindt publicatie van de
vernieuwde ‘Privacy verklaring inwoners Heerde’ plaats op Internet.

Blad 3

