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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 15 maart 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en locoalgemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer deelt mee
dat de ambities in de
CTR/Regio Zwolle/Veluwe
Alliantie, vanwege de nieuwe
collegeprogramma’s, opnieuw
(financieel) afgewogen moeten
worden.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat in de week van21 maart de
Week van de toekomst voor
de vakantieparken wordt gehouden.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat hij op Radio 1 is geïnterviewd over de gemeentefinanciën.
- Wethouder Cegerek heeft een
bestuurlijk bijpraatmoment
gehad ter voorbereiding van
de HCA conferentie.
- Wethouder Cegerek heeft een
overzicht van verkeersonveilige situaties van de CDAfractie in ontvangst genomen.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat de Jenaplanschool Heerde
een Fairtrade certificaat heeft
ontvangen..
- Wethouder Cegerek heeft een
bestuurlijk overleg bij Lucrato
bijgewoond, waarbij ook het
verduurzaamde gebouw is bekeken.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat de kledingbank nog steeds
zoekende is naar een nieuwe
locatie. Er is als gemeente
goed meegedacht, maar dit
heeft echter nog niet tot een,
voor de kledingbank gewenste, locatie geleid.
- De burgemeester deelt mee
dat wethouder Nienhuis wordt
toegevoegd aan et GBT.

2 Openbare besluitenlijst van
8 maart 2022

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

3 Regeling Vervroegd Uittreden 1. In te stemmen met de regeling verConform advies.
vroegd uittreden als vervanger van de
regeling generatiepact.
2. De regeling per 1 maart 2022 in werking te laten treden en te laten eindigen op 31 december 2025.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kommerseweg ongenummerd

1. De raad voor te stellen de ingediende Conform advies.
zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. de raad voor te stellen de ingediende
zienswijze deels gegrond te verklaren
en het bestemmingsplan Kommerseweg ongenummerd
(NL.IMRO.0246.616ONTKommerseVA01) gewijzigd vast te stellen;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast
te stellen omdat de kosten anderszins
verzekerd zijn;
4. de initiatiefnemer en de indieners van
de zienswijzen te informeren over uw
besluit conform de bijgevoegde brieven.

4 Grondhouding 2e Hoornerveenseweg 1

1. Een positieve grondhouding te nemen
voor het realiseren van één nieuwe
woning in combinatie met
€ 50.000,00 aan landschapsinvesteringen in het Hoornerveen.
2. De initiatiefnemer te informeren middels de bijgevoegde brief

5 Profiel gemeente Heerde
Regio Zwolle

Het profiel van de gemeente in te sturen Conform advies.
overeenkomstig het concept en gezamenlijk profiel van de Kop van de Veluwe te onderschrijven.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Zelftests en Mondneusmaskers

In te stemmen met bijgaande memo Ari
en deze door te geleiden naar de raad

Blad 2

Na redactionele aanpassing
memo ARI, akkoord.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
7 Verzoek benoeming trouwambtenaar voor één dag

De heer Zeelenberg aan te wijzen als
Conform advies.
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand in de gemeente Heerde
voor één dag, te weten zaterdag 2 juli
2022.
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