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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 12 oktober 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

- Vitale vakantieparken:
wethouder Meijer bericht dat
regionaal aantal mooie ervaringen zijn opgedaan, die lokaal ook benut kunnen worden.
- Oud/Nieuw: burgemeester
voert momenteel gesprekken
met bezorgde bewoners Wapenveld .
- Alle wethouders hebben uitnodiging gehad van Lagemaat
voor bijeenkomst in Zwolle.
Wethouder Meijer zal daarbij
aanwezig zijn.

2 Openbare besluitenlijst van
5 oktober 2021

Vast te stellen.

3 Najaarsnota 2021

1. College stemt in met de Na1. De najaarsnota 2021 vast te stellen;
jaarsnota 2021;
2. De raad voor te stellen om:
2. akkoord.
a. De najaarsnota vast te stellen;
b. De budgetten conform de toelichtingen in de verschillende programma’s aan te passen;
c. In te stemmen met de opgenomen
investeringen conform hoofdstuk
investeringen;
d. In te stemmen met een nieuw te
vormen voorziening ‘ww voorziening college’;
e. In te stemmen met het overboeken
van € 425.000,00 van de ‘pensioenvoorziening (ex-bestuurders’

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
naar de ‘ww voorziening college’.

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Grondhouding Lagestraat
ong. naast 35a

1. Een niet-positieve grondhouding in te
nemen voor het wijzigen van de bestemming van Tuin en Agrarisch naar
Wonen en het bouwen van een woning op het perceel Lagestraat ong.
kadastraal bekend als HDE00C-7398.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

1. Akkoord;
2. na aanpassing, akkoord.

5 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen om het beConform advies.
Hogeweg tegenover 17,
stemmingsplan ‘Hogeweg tegenover
Veessen
17, Veessen’ met identificatienummer
NL.IMRO.0246.308HVVBPHogewegong-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is;
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Blad 2

