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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 10 september 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

N.v.t.

2 Openbare besluitenlijst van
3 september 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Aanpassing aanwijzingsbesluit Hondenlosloopgebied Renderklippen

Aan zijn besluit d.d. 23 april 2019, met als Conform advies.
onderwerp “Hondenlosloopgebied
Renderklippen” het volgende besluitpunt 8.
toe te voegen:
8. Te bepalen dat de besluitonderdelen 1.
en 3. niet van toepassing zijn op de hond
of honden die de schaapsherder van de
Schaapskudde Epe – Heerde gebruikt in
de uitoefening van zijn werkzaamheden
ten opzichte van de onder zijn beheer
staande schapen die deel uitmaken van
genoemde schaapskudde.

4 Seniorenwoningen Ossenkampweg Wapenveld

Een positieve grondhouding af te geven
voor de herontwikkeling van de locatie
Ossenkampweg ong. (Heerde M902, 922 en
930) te Wapenveld ten behoeve van
woningbouw voor de specifieke doelgroepen
senioren.

Akkoord, waarbij in uitgaande
brief expliciet aandacht voor het
PAS en vereveningssystematiek
is.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Verordening Jeugdhulp en 1. De concept Verordening Jeugdhulp en
Maatschappelijke onderMaatschappelijke ondersteuning 2020
steuning 2020, inspraak en
voor inspraak en advies voor te leggen
adviesaanvraag ASD
aan de Adviesraad Sociaal Domein.
2. de concept Verordening Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning 2020
vrij te geven voor inspraak.

Blad 1

Akkoord, waarbij aandacht
wordt gevraagd voor communicatie rondom abonnementstarief.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Controleprotocol voor de
accountantscontrole op de
jaarrekening 2019 van de
gemeente Heerde

1. De raad voor te stellen het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2019 van de gemeente
Heerde’ vast te stellen;
2. De vraag aan de raad voor te leggen of
er aandachtspunten zijn waarover de
accountant dient te rapporteren tijdens
of in aansluiting op de jaarrekeningcontrole;
3. De kosten voor de reguliere jaarrekeningcontrole te dekken uit het daarvoor
in de begroting opgenomen budget.

Blad 2

Conform advies.

