B

W

W

W

Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 18 februari 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- VRI Brinklaan: wethouder
Cegerek meldt dat de
plaatsing na de zomervakantie plaatsvindt.
- Wethouder Berkhoff meldt
dat bij nader inzien gebleken
is dat het maatschappelijk
draagvlak realisatie woningen Klapperdijk minder groot
is dan door aanvrager werd
gesuggereerd.
- Anne Frank krant: burgemeester zal dit initiatief bespreken in de werkgroep 75
jaar vrijheid. Indien de werkgroep hieraan geen prioriteit
geeft, zal wethouder Berkhoff het verzoek doorgeleiden naar de schoolbesturen.

2 Openbare besluitenlijst van
11 februari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Verlenging duur
In te stemmen met het voorstel van
Aandeelhoudersovereenkomst Leisurelands om de duur van de in 2016
2016 Leisurelands
afgesloten aandeelhoudersovereenkomst
te verlengen met een termijn van 1 jaar
tot 31 december 2021
4 Grondhouding Kommerseweg
ongenummerd

Conform advies.

1. Een positieve grondhouding aan te ne- Conform advies.
men voor wat betreft:
- Het realiseren van een nieuwe woning
op het perceel Kommerseweg ong. te
Heerde (HDE00A 2215);
- Het realiseren van landschapsinves-

Blad 1

Nr Onderwerp

5 Ontwikkeling hotel c.a.
Eperweg

Advies
Besluit
teringen door het aanleggen van
landschapsinvesteringen door het
aanleggen van beplanting inclusief
een publiek toegankelijke boomgaard;
- Het aanleggen van een pad naar de
boomgaard;
- Het plaatsen van twee informatieborden in het Hoornerveen inclusief
30 jaar onderhoud;
- Een investering in het groenfonds.
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluit conform de bijgaande brief.
De Commissie Ruimte te verzoeken het
college van advies te voorzien inzake het
initiatief van Gr8 Real Estate om een
breed horecaconcept te ontwikkelen aan
de Eperweg (afslag zuid).

Na aanvullingen discussienota,
akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Stichting Proo

1. De jaarstukken 2018 en begroting 2020 Conform advies.
(incl. de meerjarenbegroting tot en met
2023) van Stichting Proo ter kennisname aan te nemen.
2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde Actieve raadsinformatie.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
7 Vaststelling Leidraad
invordering 2020

1. De Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen gemeente Heerde 2020
vast te stellen;
2. de Leidraad invordering gemeentelijke
belastingen gemeente Heerde 2019 in
te trekken.

Blad 2

Conform advies.

