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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 9 juli 2019
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

- Wethouder Berkhoff is aanwezig geweest
bij het afscheid van de drie voormalige
gedeputeerden.
- Wethouder Meijer is vanuit het Veluweteam verzocht mee te denken met het op
te stellen masterplan IJsselvallei.
- Wethouder Cegerek heeft voor elk collegelid een boek ontvangen van de Stichting IJsselhoeven.
- Wethouder Cegerek deelt mee dat de bestrijding van de eikenprocessierups in
Heerde gaat leiden tot een financiële
overschrijding. Gevraagd wordt om in een
memo ARI onze aanpak en financiële consequenties aan de raad te melden.
- Wethouder Cegerek geeft een terugkoppeling van de Regioraad Cleantech Regio,
die ze afgelopen week bezocht heeft.
- Wethouder Cegerek heeft het congres IBestuur bijgewoond en daar een beeld
gekregen van de toekomstige elektronische innovaties die op gemeenten afkomen.
- Burgemeester heeft het platform Veilig
Buitengebied bezocht en vastgesteld dat
de nationale recherche een (goedkope)
rol kan spelen bij integriteitskwesties.

2 Openbare besluitenlijst van
2 juli 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
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Nr Onderwerp
3 Planologische medewerking locatie WA-School

Advies
Besluit
1. In te stemmen met het bijgevoegde beConform advies.
stemmingsplan
NL.IMRO.0246.417ROOBOERSKAMPONGON01) en dit plan aan te merken als ontwerpbestemmingsplan (bijlage 1);
2. het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 2)
voor een periode van zes weken ter inzage te leggen, conform artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening;
3. op basis van de uitkomsten van de Vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 5 van
toelichting bestemmingsplan) in het kader van het bestemmingsplan geen
Milieueffectrapportage op te stellen.
4. de initiatiefnemer op de hoogte te
brengen van uw besluit conform bijgevoegde brief (bijlage 2).

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Vaststellen uitvoeringspro- 1. Het uitvoeringsprogramma Onderwijsgramma onderwijskansen
kansen 2019-2021 vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren middels
bijgevoegde Actieve Raadsinformatie.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
5 Verzoek tot éénmalige
aanwijzing trouwambtenaar

De heer O. Koorn te benoemen als buitenConform advies.
gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
in de gemeente Heerde voor één dag, te
weten zaterdag 7 september 2019.

Blad 2

