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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 17 september 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en loco algemeen
directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff en algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- College wil werkbezoek brengen aan De
Noordgouw.
- De Open Monumentendag in het raadhuis
is goed verlopen.
- Wethouder Cegerek en de burgemeester
hebben Heisa in Heerde bijgewoond.
- Wethouder Cegerek deelt mee dat er een
bestuurlijk overleg over verdergaande
regionale samenwerking binnen het
SWOV op het gebied van klimaatadaptatie heeft plaatsgevonden.
- De burgemeester deelt mee dat de brief
m.b.t. Lelystad Airport is verzonden.

2 Openbare besluitenlijst van
10 september 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Actieve raadsinformatie
Inwonersparticipatie binnen
de gemeente Heerde

Kennis te nemen van de inhoud van de
bijgevoegde actieve raadsinformatie
‘Inwonersparticipatie binnen de gemeente
Heerde’, welke na kennisneming van
college zal worden verstuurd aan de
gemeenteraad.

Na aanpassingen akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Dorpscontactpersoon/beheer- 1. Het verzoek van de Beheerstichting Hof
der Hof van Cramer
van Cramer om voortzetting van de bekostiging van de beheerder/dorpsondersteuner voor een bedrag van € 7.500,00

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

5 Regioplan Laaggeletterdheid
en samenwerkingsovereenkomst arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en NoordVeluwe

Advies
Besluit
voor het komende jaar in te willigen.
2. Dit bedrag te dekken uit het door de
raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor de totstandkoming van
de nieuwe Hof van Cramer.
3. In het proces dat wordt doorlopen om te
komen tot een nieuwe Hof van Cramer te
bezien of en zo ja, welke rol er in de toekomst nog is voor de beheerder/dorpsondersteuner, zodat daar definitieve duidelijkheid over ontstaat.
1. In te stemmen met het Regioplan Laaggeletterdheid 2020 – 2024;
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst WEB waarin de rol- en
taakverdeling tussen partijen in de
arbeidsmarktregio Stedendriehoek en
Noord-Veluwe vanaf 2019 is vastgelegd.

Blad 2

Conform advies.

