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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 28 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

- Burgemeester en wethouder Meijer
hebben met de overige Gelderse gemeenten binnen Regio Zwolle en de
gedeputeerde een verkenning gedaan
naar onze gezamenlijke inzet/agenda.
- Wethouder Meijer meldt dat er een geactualiseerde notitie over revolvingfund
in de maak is.
- Wethouder Meijer heeft goed gesprek
gehad met collega’s Epe, Hattem en
Olst-Wijhe over o.a. mogelijkheden
windenergie langs de A50.
- Wethouder Berkhoff meldt dat de contracten met 4 regionale zorgaanbieders
jeugd wegens gebrekkige kwaliteit zijn
opgezegd. De partijen verlenen geen
zorg aan jongeren uit Heerde.
- Grootonderhoud Groteweg: wethouder
Cegerek merkt op dat er met ondernemers gesproken wordt over behoud
voorsorteervakken. College had
achteraf gezien de impact van een
60km weg transparanter in voorstel
gezien. Secretaris gaat na of wijziging
naar 60km weg gevolg heeft voor OV
en wat indien voorgenomen verkeersbesluit niet in stand kan blijven.
- Wethouder Cegerek heeft afgelopen
weekend het Oranjefeest bijgewoond.
- Wethouder Cegerek was onder indruk
van het poppenmuseum, waaraan ze
onlangs bezoek heeft gebracht.

2 Openbare besluitenlijst van
21 mei 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Jaarverslag 2018

1. Het jaarverslag 2018 van de commis-

1. Akkoord
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Nr Onderwerp
commissies
bezwaarschriften in H20verband

Advies
sies bezwaarschriften in H2O-verband
voor kennisgeving aan te nemen;
2. dit jaarverslag ter kennis te brengen
aan de gemeenteraad met een actieve
raadsinformatie (ari).

Besluit
2. Na aanpassing ARI, akkoord

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Jaarstukken 2018

1. De raad voor te stellen om de jaarConform advies.
stukken 2018 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om het positieve exploitatiesaldo van
€ 1.883.000,00 als volgt te bestemmen:
a. € 253.000,00 restantbudgetten over
te hevelen naar 2019;
b. € 235.000,00 toe te voegen aan de
‘reserve Bedrijventerrein H2O’;
c. € 282.000,00 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Op- en afrittenstelsel A28;
d. € 1.113.000,00 toe te voegen aan
de algemene reserve Grondbeleid.
3. De raad voor te stellen om de geactualiseerde grondexploitaties zoals opgenomen in het
‘MPG2019jaarrek2018def’ vast te
stellen.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Ontwikkeling VeluweParc,
Ossenbergweg 2

1. Een positieve grondhouding aan te nemen voor het initiatief “VeluweParc’
teneinde de ruimtelijke, juridische en
financiële uitvoerbaarheid van het initiatief nader te kunnen onderzoeken;
2. initiatiefnemer op te dragen de meerwaarde van het initiatief voor Heerde
en de regio nader kwalitatief en financieel nader te onderbouwen op basis
van (markt)onderzoek;
3. een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer op te stellen ten aanzien
van het te doorlopen proces en als een
nadere uitwerking van voornoemde
beslispunten.

5 Besluitvorming rond
penvoerderschap Veluwe
Remembers door gemeente
Arnhem

1. De gemeente Arnhem aan te wijzen als Conform advies.
penvoerder voor de regio Veluwe met
als opdracht om mede namens de gemeente Heerde de rechtshandelingen
en andere handelingen te verrichten
die nodig zijn om van de provincie
subsidie te verkrijgen voor het regioprogramma Veluwe Remembers;
2. Kennis te nemen van het voorgenomen
besluit van de vijf ‘kerngemeenten en
de VeluweBoard om volgens de vastgestelde verdeelsleutel (ieder
€ 20.000,00) een risicoreservering te

Blad 2

Akkoord, waarbij in uitgaande
brief de 5 draaiknoppen worden
uitgewerkt. Concept brief terug
in college.

Nr Onderwerp

6 Grondhouding ontwikkeling
hotel Eperweg ong.

Advies
Besluit
hanteren voor de uitvoeringskosten
van het regioprogramma, voor zover
deze niet zijn gedekt met subsidie van
de provincie en bijdragen van het
fonds, andere geldverstrekkers of de
middelen die zijn gereserveerd onder
de vlag van de VeluweAlliantie.
3. De Stuurgroep Veluwe Remembers de
penvoerder gemeente Arnhem te laten
adviseren over de te nemen besluiten
ten behoeve van de uitvoering van
Veluwe Remembers.
1. Een positieve grondhouding aan te ne- 1 + 2: akkoord.
men ten aanzien van de realisatie van 3: akkoord, waarbij portefeuilleeen hotel en bijbehorende functies;
houder in overleg de politieke
2. initiatiefnemer op te dragen de meergevoeligheid van een casino
waarde van de bijbehorende functies
toevoegt aan de brief.
nader te onderbouwen op basis van
marktonderzoek en overleg met omliggende bedrijven;
3. de initiatiefnemer te informeren conform de bijgaande brief.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Actualisatie beheerplan
kunstwerken

1. Het beheerplan kunstwerken 20192023 vaststellen.
2. In de begroting 2020 opnemen
de kosten voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken vanaf 2020
te verlagen van € 224.560,00 naar
€ 217.776,00 per jaar.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
8 Jaarrekening 2018 en
begroting 2020
Streekarchief HEH

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening
2018 Gemeenschappelijke regeling
Streekarchief.
2. Akkoord te gaan met de begroting
2020 Gemeenschappelijke regeling
Streekarchief.
3. De begroting 2020 e.v. van de gemeente Heerde dienovereenkomstig
aan te passen.

Blad 3

Conform advies.

