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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 14 mei 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 heeft gesprek gehad met de scholen in De Heerd over
de ruimteverdeling. Daarbij zijn ten
behoeve van huisvesting politiepost
ook alternatieven verkend binnen De
Heerd. Vooralsnog wordt de politie gepositioneerd op de beoogde plek.
- Wethouders Berkhoff en Meijer zijn
content met de wijze waarop afgelopen week de twee informatieavonden
zijn verlopen over de stand van zaken
rondom de planvorming herontwikkeling gemeentewerf.
- Wethouder Cegerek heeft gesprek gehad over Apeldoorns Kanaal, waarbij is
vastgesteld dat het nog altijd gewenst
is de gereserveerde gelden voor het
vervangen van bruggen ad €600K op
de investeringslijst te handhaven.
- Wethouder Cegerek deelt mee dat de
commissie een duidelijke voorkeur
heeft uitgesproken voor realisatie van
een VRI op de Brinklaan en de kosten
te betrekken bij de Perspectiefnota.

2 Openbare besluitenlijst van
7 mei 2019

Vast te stellen.

3 Financiële stukken VNOG

Ten aanzien van de financiële stukken
Akkoord, na aanpassing
van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- zienswijze.
Gelderland (VNOG) de raad te adviseren
om:
1. Met grote zorg en verontrusting kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2018, de Kadernota 20202023, de concept Begrotingswijziging
2019 en de concept Programmabegroting 2020-2023;
2. een zienswijze in te dienen op de
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Conform advies.
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4 Onherroepelijke
bestemmingsplannen
Vernieuwd Perspectief

Advies
concept Begrotingswijziging 2019 en
op de concept Programmabegroting
2020;
3. het dagelijks bestuur van de VNOG in
kennis te stellen via bijgevoegde ontwerpbrief.

Besluit

Het college kennis te laten nemen van
Conform advies.
de voortgang van de bestemmingsplanprocedures aangaande het realiseren
van het Vernieuwd Perspectief en te besluiten om de gemeenteraad te informeren middels de als bijlage bijgevoegde
Raadsinformatiebrief en bijgevoegd
persbericht namens de drie gemeenten
uit te laten gaan.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Vaststelling
bestemmingsplan
Wendhorst/Heerderhof

1. De raad voor te stellen het bestemConform advies.
Mingsplan ontwerpbestemmingsplan
‘Heerderhof
NL.IMRO.0246.416Eperwegong-ON01’
gewijzigd vast te stellen;
2. de ingediende zienswijzen ontvankelijk
te verklaren;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat de
kosten anderszins verzekerd zijn;
4. de initiatiefnemer te informeren over uw
besluit conform de bijgevoegde brief;
5. indieners van een zienswijze te informeren over uw besluit conform de bijgevoegde brief.

6 Financiële stukken ODNV

Ten aanzien van de financiële stukken van
Omgevingsdienst Noord- Veluwe (ODNV)
de gemeenteraad te adviseren om:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2018 en geen zienswijzen in te dienen
op de voorgenomen uitbetaling van het
positieve jaarresultaat aan de partners;
2. geen zienswijzen in te dienen op de
ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting
2020-2023;
3. geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijzigingen 2019 1 t/m 3.

Akkoord, met dien verstande
dat raadsvoorstel wordt
aangevuld met Cittaslowargument.

7 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woonhuis
Zwartekolk 42

Omgevingsvergunning, activiteit ‘bouwen’
te verlenen voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Zwartekolk
42 in Wapenveld. E.e.a. overeenkomstig
de bij de aanvraag behorende documenten.

Akkoord, waarbij
communicatie pas na gesprek
16 mei plaatsvindt.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Zienswijze op jaarstukken
2018 en meerjarenbegroting
2020-2023 Lucrato

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de:
a. Voorlopig vastgestelde jaarreke-
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Conform advies.

Nr Onderwerp

9 Beantwoording SV CDA –
kostendekkendheid sociaal
domein
10 Dienstverleningsovereenkomst
bemoeizorg

Advies
Besluit
ning 20187 met bijlagen;
b. Ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Lucrato,
inclusief de meerjarenraming
2020-2023.
2. Een zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming
2020-2023 in te dienen door de bij dit
voorstel behorende conceptbrief.
De door de CDA gestelde schriftelijke
vragen omtrent de kostendekkendheid
van het sociaal domein, conform bijlage
1 en 2 te beantwoorden.

Conform advies.

1. Bemoeizorg via een overeenkomst te
beleggen bij de GGD Zwolle voor de
periode van maximaal twee jaar.

Conform advies.

De Burgemeester besluit om:
2. Wethouder Berkhoff te machtigen om
namens het college de overeenkomst
te tekenen.
11 Samenwerkingsovereenkomst
Opstapregeling Wonen

In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Wonen.
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Conform advies.

