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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 15 oktober 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 heeft de Hemito bezocht en tot tevredenheid vastgesteld dat
er ook een gemeentelijke ‘zorg’-stand
aanwezig was.
- Wethouder Cegerek heeft binnenkort een
bestuurlijk gesprek met gedeputeerde
over de stand van zaken taakstelling
huisvesting statushouders.
- Wethouder Meijer meldt tot ieders tevredenheid dat het bestemmingsplan Heerderhof door uitspraak RvS onherroepelijk
is.
- PAS: wethouder Meijer geeft aan dat door
de laatste ontwikkelingen, de provinciale
richtlijn m.b.t. de stikstofproblematiek
onduidelijk is, terwijl alom de behoefte
bestaat aan helderheid.
- Burgemeester meldt dat ze de opening
van de Hemito heeft verzorgd.
- Burgemeester was afgelopen maandag in
het RTL Nieuws vanwege onze lokale
overlast van wilde zwijnen.

2 Openbare besluitenlijst van
7 oktober 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Vaststelling opdrachtformulier Bijgaande opdrachtformulering vast te stel- Conform advies.
ICT-onderzoek
len en de gemeentesecretaris opdracht te
geven met zijn betreffende collega’s over te
gaan tot aanbesteding en uitvoering van
een onderzoek naar samenwerking op Informatisering & Automatisering van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet
en Oldebroek.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Septembercirculaire 2019

Kennis te nemen van de uitkomsten van de
Septembercirculaire 2019.

Met aanscherping memo ARI;
akkoord.

5 Reglement
geschillencommissie

1. In te stemmen met deelname van de ge- Conform advies.
meente Heerde aan de regionale geschillencommissie Talentenregio.
2. Ook in te stemmen met het daarbij behorend reglement geschillencommissie.
3. De gemeente Zwolle aan te wijzen als orgaan dat (namens de bij de geschillencommissie aangesloten organisaties)
zorgdraagt voor benoeming van de voorzitter en de commissieleden en de kennisgeving daarvan.

6 Programmabegroting
2020-2023

De notulen van het auditoverleg (openbaar
deel) van 1 oktober 2019.

1: akkoord.
2: akkoord, waarbij overzicht
ombuigingen niet als bijlage
maar separaat als memo ARI
naar raad gaat.

7 Herstelwerkzaamheden de
Heerd

1. In te stemmen met het uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden aan de klimaatinstallatie;
2. In te stemmen met variant A/B/C/D voor
het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden aan de nagalmtijd van de theaterzaal.
3. Hiervoor een investeringsbedrag, afhankelijk van de keuze van het College, van
maximaal € 160.000,00 door de raad beschikbaar te laten stellen en bij de najaarsnota te effectueren;
4. De raad te laten besluiten om de kapitaallasten van deze investeringen te dekken uit de kapitaallasten die nog in de
begroting zijn opgenomen voor de eventuele naheffing van de Belastingdienst
voor de Heerd.

1. akkoord.
2. in te stemmen met variant C.
3. beschikbaarstelling van
€ 145.000,00.
4. akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
8 Uitgaande brief Kamperweg 25

De initiatiefnemer van de Kamperweg 25 te Na aanpassing, akkoord.
informeren met het collegebesluit van 1 oktober 2019 conform de bijgaande brief.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Aanpassing GR GGD NOG
en aansluiting bij werkgeversvereniging

1. In te stemmen met het besluit om de uit- Conform advies.
voering van het rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en OostGelderland 2016 en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
2. In te stemmen met de aansluiting van
GGD NOG bij de werkgeversvereniging

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
voor gemeenschappelijke regelingen en
dit ter besluitvorming voor te leggen aan
de raad.

10 Werkwijze toegang tot
Wet langdurige zorg
MOBW

De voorgestelde ‘Werkwijze overgang
Conform advies,
regionale beschermd wonen-cliënten van de
Wmo naar de Wlz’ vast te stellen.

11 Product Begeleiding Groep
Duurzaam

De productbeschrijving en de bijbehorende
tarieven voor de 2 varianten van het product Begeleiding Groep Duurzaam vast te
stellen, waarna het product formeel aan de
raamovereenkomst individuele - en maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp, Wmo en
MO/BW Zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe wordt toegevoegd.

12 Inspraak op Nadere regels
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020

1. Het concept “Nadere regels jeugdhulp en Conform advies.
maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” voor advies voor
te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.
2. Het concept “ Financieel Besluit Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerde 2020” voor advies
voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal
Domein.
3. Het concept “Nadere regels jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” alsook het concept “ Financieel besluit Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” vrij te geven voor
inspraak.
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