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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 6 april 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Nienhuis meldt dat
het rijk al positief heeft beschikt op het subsidieverzoek
van de Noordgouw.
- AB ODNV: wethouder Cegerek
meldt dat de directeur graag
onze raad beter in positie wil
brengen door op afroep aanwezig te zijn bij commissie of
themaraad.
- Wethouder Meijer heeft in gesprek met Energiecoöperatie
de laatste ontwikkelingen
doorgesproken.

2 Openbare besluitenlijst van
30 maart 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Planologische medewerking
en ontwerpbestemmingsplan
voor functieverandering aan
De Stege 10 in Veessen

1. Planologische medewerking te verleConform advies, waarbij de
overeenkomst (genoemd onder
nen aan functieverandering aan De
Stege 10 te Veessen;
punt 3.) niet openbaar is.
2. Het ontwerpbestemmingsplan “De
Stege 10, Veessen” met bijbehorende
stukken ter inzage te leggen;
3. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer.
4. De raad te informeren door middel
van de bijgevoegde memo Actieve
Raadsinformatie.

4 Herstelbesluit Vaststelling
bestemmingsplan Zwarteweg
2, Heerde

De raad voor te stellen:
1. Het genomen vaststellingsbesluit d.d.
22 maart 2021, aangaande bestem-

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
mingsplan Zwarteweg 2, Heerde in te
trekken;
2. Het bestemmingsplan Zwarteweg 2,
Heerde, met plannummer
NL.IMRO.246.614-VA01, ongewijzigd
vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat het
kostenverhaal met een anterieure
overeenkomst is geregeld.

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Schriftelijke vragen 2021-05
CDA Stichting Berghuizerbad

De schriftelijke vragen van de fractie van Na redactionele aanpassing,
het CDA met betrekking tot de Stichting akkoord.
Berghuizerbad te beantwoorden volgens
bijgevoegd document Schriftelijke vragen 2021-05.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Beantwoording schriftelijke
vragen Servicenormen 2019

In te stemmen met de bijgevoegde
antwoorden op de schriftelijke vragen
naar aanleiding van de Evaluatie
servicenormen 2019, vaststelling
servicenormen 2021.

Blad 2

Conform advies.

