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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 22 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 Meijer geeft aan
dat provinciaal toezichthouder
in IPO-verband gesprekken
voert met rijk over zorgelijke
financiële positie gemeenten.
- Burgemeester heeft in kader
van ambtelijke integriteit sessie gehad waarin aantal medewerkers de eed of belofte hebben afgelegd.
- Wethouder Cegerek heeft gesprek gehad met havenmeesters Veessen.
- Wethouder Cegerek meldt het
vertrek wethouder Apeldoorn.

2 Openbare besluitenlijst van
15 juni 2021

Vast te stellen.

3 Jaarstukken 2021

1. Kennis te nemen van het accountants- Conform advies.
verslag en de controleverklaring en
deze ter kennisname aan de raad te
verstrekken;
2. De raad voor te stellen om de jaarstukken 2020 vast te stellen;
3. De raad voor te stellen om het positieve exploitatieresultaat ad.
€ 2.575.230,00 als volgt te bestemmen:
• € 398.000,00 restantbudgetten over
te hevelen naar 2021;
• € 425.000,00 toe te voegen aan de
pensioenvoorziening (ex)bestuurders;
• € 125.000,00 toe te voegen aan de

Blad 1

Na redactionele aanpassing
akkoord.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
reserve ‘Gebouwen’;
• € 228.000,00 toe te voegen aan de
reserve ‘Corona’;
• € 234.000,00 toe te voegen aan de
reserve ‘Sociaal domein’;
• Het resterende positieve resultaat
van € 1.165.230,00 toe te voegen
aan de ‘algemene reserve Grondbeleid’.
4. De raad voor te stellen om de geactualiseerde grondexploitaties zoals opgenomen in: MPG2020-jaarrek2020
vast te stellen.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Grondhouding
herontwikkeling kerkgebouw
Putterweg 4, Wapenveld

1. Een positieve grondhouding aan te
Conform advies.
nemen ten aanzien van de herontwikkeling van het kerkgebouw aan de
Putterweg 4 te Wapenveld door middel van woningbouw, mits initiatiefnemer bij de verdere planuitwerking
rekening houdt met de benoemde
kanttekeningen.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgaande brief.

5 Grondhouding Wilgenweg 3

1. Een positieve grondhouding in te neConform advies.
men voor het toepassen van functieverandering van agrarisch naar wonen aan de Wilgenweg 3 te Wapenveld. Dit omvat:
- Het slopen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (630 m2);
- Het realiseren van één nieuwe woning met bijgebouw;
- Het versterken van het landschap op
deze locatie.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

6 Regionale visie transitie
voedsel, landbouw en
landschap

1. Kennis te nemen van de regionale
1. Akkoord;
Visie transitie voedsel, landbouw en
2. na aanvulling, akkoord.
Landschap en het Uitvoeringsprogramma 2021-2023.
2. De raad te informeren via bijgevoegde
ARI.

7 Vaststellen beleidsregel
Woonoverlast

De burgemeester te laten besluiten de
bijgaande beleidsregel Woonoverlast
vast te stellen.

1. Kennis te nemen van voornemen burgemeester tot
vaststelling van bijgaande
beleidsregel;
2. burgemeester stelt bijgaande
beleidsregel Woonoverlast
vast.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
8 Beslissing op bezwaar
plaatsing borden schoolzone

1. Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
Rhijnsberg

Advies
2. De aangebrachte attentie verhogende
informatieborden niet te verplaatsen.

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 ARI Laaggeletterdheid

De gemeenteraad te informeren over
onze inzet op het onderwerp laaggeletterdheid middels bijgevoegde ARI.

Blad 3

Conform advies.

