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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 12 november 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek praat college bij over
de succesvolle bijeenkomst Circulaire
economie Heerde d.d. 7 november jl.
Tijdens de bijeenkomst is ook een app
gelanceerd.
- Wethouder Cegerek heeft tezamen met
basisschoolleerlingen uit Veessen en
Balve in kader van boomfeestdag diverse
bomen geplant. De burgemeester heeft
de bus uit Balve ontvangen.
- College blikt tevreden terug op afgelopen
commissieavond. Wel is burgemeester
verzocht om met de fractievoorzitters stil
te staan bij het karakter van de rondvraag.
- Burgemeester heeft het Nationaal
Schoolontbijt voorgezeten.
- Burgemeester oriënteert zich op de wenselijkheid van een kinderburgemeester.
- Dag van de Mantelzorg: burgemeester
was onder indruk van alle inspanningen
en verhalen waarmee mantelzorgers
kwamen.

2 Openbare besluitenlijst van
5 november 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassingen, akkoord.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Vaststelling belastingverordeningen 2020

1. Kennis te nemen van de in ontwerp bijgevoegde belastingverordeningen 2020
en bijbehorende begrotingswijzigingen;
2. De raad voor te stellen de in ontwerp
bijgevoegde belastingverordeningen

Blad 1

Akkoord, waarbij in het
raadsvoorstel legesverordening toevoeging geldigheidsduur GPK wordt opgenomen.

Nr Onderwerp

Advies
2020 en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Concept Woonagenda
1. In te stemmen met de concept Woon1. Akkoord, d.w.z. 2020gemeente Heerde 2019 – 2022
agenda gemeente Heerde 2019 – 2022;
2023;
2. De concept woonagenda door middel van 2. akkoord, waarbij finanbijgevoegde discussienota ter consultatie
ciële effect expliciet
voor te leggen aan de commissie Ruimte
wordt opgenomen;
van 2 december 2019;
3 + 4 akkoord.
3. De concept woonagenda op grond van
artikel 4 lid 3 van de Inspraakverordening, na consultatie van de commissie
Ruimte, vrij te geven voor inspraak,
waarbij de regulier gehanteerde inzage
termijn van 6 weken verkort wordt naar
4 weken;
4. De raad voor te stellen om bij de najaarsnota 2019 éénmalig extra budget
van € 8.000,00 aan te vragen, zodat de
resterende kosten voor het opstellen van
de woonagenda kunnen worden betaald.
5 Stimuleringsregeling
Toekomstbestendig Wonen

1. De raad voor te stellen de verordening
‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’
gemeente Heerde vast te stellen;
2. De lijst met maatregelen, op voorwaarde
dat de raad de verordening vaststelt,
vast te stellen;
3. De raad voor te stellen ten behoeve van
het onder beslispunt 1 genoemde
€ 500.000,00 euro beschikbaar te
stellen;
4. De raad voor te stellen dit bedrag te
activeren op de balans en bij het
sub product ‘Volkshuisvesting’ hiervoor
een rentepost op te nemen in de exploitatie;
5. De raad voor te stellen af te wijken van
artikel 7 van het Treasurystatuut 2017
en een uitzondering te maken voor het
verstrekken van leningen aan privé
personen in het kader van de ‘Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen’.

Conform advies.

6 Beslissing op bezwaarschrift
Mussenkampseweg 5

1. Het bezwaarschrift van bezwaarde ongegrond te verklaren; en
2. het besluit van 1 mei 2019, welke is vervangen bij besluit van 31 mei 2019, in
stand te laten; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen; en
4. de gevorderde schadevergoeding af te
wijzen.

Conform advies.

7 1e Wijziging Meerjarenprogrammabegroting ODNV 2020

De gemeenteraad te adviseren om kennis te Conform advies.
nemen van en geen zienswijzen in te dienen
op de door het Dagelijks Bestuur van de
ODNV voorgestelde eerste wijziging van de
Meerjarenprogrammabegroting 2020 ODNV.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Verordening Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020

1. Het concept “Verordening Jeugdhulp en
Conform advies.
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” vast te stellen.
2. Het concept “Verordening Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” voor besluitvorming
voor te leggen aan de Raad.

9 Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs

1. Over te gaan tot het opstellen van een
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs;
2. De raad voor te stellen:
a. hiervoor een bedrag van € 21.175,00
beschikbaar te stellen;
b. dit bedrag te dekken uit de reserve
gebouwen.
3. Bijgaand concept-raadsvoorstel conform
vast te stellen.

Blad 3

Conform advies.

