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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 18 januari 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 Cegerek heeft samen met burgemeester Wiggers en manager dhr. Siliakus
een constructief gesprek gehad met inwoners in Veessen
met als doel te komen tot een
vorm van de uitwisseling inwoners-gemeente.
Tijdens een vervolgafspraak,
begin maart, worden de rollen
besproken.
- Wethouder Cegerek heeft een
bestuursvergadering van Lucrato bijgewoond, waarbij gesproken is over de komst van
een technohub om mensen
met beperkingen met nieuwe
technieken nog beter te kunnen ondersteunen.
- Wethouder Cegerek heeft een
constructief overleg gehad
met vertegenwoordigers/gebruikers Molenbeek. Een memo ARI en conceptbrief voor
verenigingen komen naar het
college.
- Wethouder Nienhuis heeft een
gesprek gehad met de Adviesraad Sociaal Domein. Zij willen
graag voorafgaand aan een
door hen uit te brengen advies een mondelinge toelichting geven.
- Wethouder Nienhuis deelt mee

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies

Besluit
dat de taakstelling voor vestiging van statushouders in
2021 is gehaald. Er volgen
nog nadere gesprekken met
gedeputeerde/provincie over
achterstand voorgaande jaren.
- Wethouder Meijer heeft goede
gesprekken gevoerd met de
provincie, ook vanuit de ondernemersverenigingen Kop
van de Veluwe, over de
nieuwe winkelstraat en parkmanagement.
- Burgemeester Wiggers is benaderd met het verzoek om bij
geboorteaangiftes een knuffel
met het logo van de gemeente
uit te reiken. Het college heeft
de voorkeur voor een schaapje, zo mogelijk in de regio gemaakt.

2 Openbare besluitenlijst van
11 januari 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Notitie herziening P&C cyclus
en financiële functie

1. De notitie ‘herziening P&C cyclus en
Conform advies.
financiële functie’ voorlopig vast te
stellen;
2. De notitie te agenderen voor de auditcommissie;
3. Na akkoordbevinding in de auditcommissie de notitie definitief vast te
stellen en vervolgens middels een
memo-ARI de raad hierover te informeren.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen

4 Benoeming twee nieuwe leden commissie bezwaarschriften

De raad voor te stellen om de heer mr.
Conform advies.
D. Pool en mevrouw mr. I. H. van Dijken
te benoemen tot lid van de commissie
bezwaarschriften voor de periode van
vier jaar (1 april 2022 tot 1 april 2026).

5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

1. De gemeenteraad toestemming te
vragen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe met bijbehorende toelichting conform bijgevoegd concept;
2. na raadsbesluit formeel te besluiten
tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Noord-Veluwe als bedoeld onder 1.

Conform advies.

6 Planologische medewerking
Wilgenweg 3

1. Planologische medewerking te verlenen voor het toepassen van functieverandering van agrarisch naar wonen aan de Wilgenweg 3 te Wapenveld. Dit omvat:

Conform advies.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
- Het slopen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (630 m2);
- Het realiseren van één nieuwe woning met bijgebouw;
- Het omvormen van twee dienstwoningen naar reguliere woningen;
- Het versterken van het landschap op
deze locatie.
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Wilgenweg 3, Wapenveld” met bijbehorende stukken conform de wettelijke
bepalingen ter inzage te leggen;
3. In te stemmen met bijgevoegde actieve raadsinformatie;
4. De initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde brief.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Verlengen overeenkomst voor 1. Het verkennend onderzoek, als onuitvoering Wet verplichte ggz
derdeel van de uitvoering wet verplichte GGZ, via een overeenkomst
met GGD IJsselland te beleggen voor
een periode van 2 jaar.
2. De dienstverleningsovereenkomst en
overeenkomst verwerking persoonsgegevens met GGD IJsselland te ondertekenen.

Blad 3

Conform advies.

