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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 9 maart 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 Meijer meldt dat
binnenkort het Vakantiepark
van de Toekomst wordt gepresenteerd op het Veluwecongres.
- Op verzoek van de gemeentesecretaris geeft college aan
haar koers m.b.t. de bruggen
Apeldoorns Kanaal niet te wijzigen. Wel wordt nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor een
goede communicatie naar inwoners over de gevolgen tijdens de werkzaamheden.

2 Openbare besluitenlijst van
2 maart 2021

Vast te stellen.

Na aanvulling, akkoord.

3 Eindrapport Verkenners Kop
van de Veluwe

In te stemmen met bijgaand raadsvoor- Na aanpassing raadsvoorstel,
stel waarbij de raad
akkoord.
a. Kennis neemt van het eindrapport van
de Verkenners Kop van de Veluwe
‘Samen voor de Kop van de Veluwe;
een pleidooi voor actie!’;
b. Uw college ruimte geeft de in het
rapport genoemde aanbevelingen ten
uitvoer te brengen.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Beantwoording raadsvragen
bouwplan Veesser Enkweg
tussen 36 en 38

In te stemmen met de beantwoording
van de vragen vanuit de raad (SV 202005) overeenkomstig het bijgevoegde
concept.

Conform advies.

5 Beslissing op bezwaar inzake

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

1 t/m 3 akkoord.
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Nr Onderwerp
Advies
dwangsom Wapenvelder Zand 2. het bestreden besluit in stand te
2
laten;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Besluit
Toevoegen: 4. de raad via
memo ari mee te nemen.

6 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Het
Kromholt

1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te herroepen in
die zin dat in overeenstemming met
het bepaalde in afdeling 3.4 Awb alsnog de correcte voorbereidingsprocedure zal worden gevolgd en daarbinnen tegemoet komen aan de gronden
van bezwaar met betrekking tot het
toepassing geven aan de relevante
algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel;
3. het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen (€ 1.068,00).

Conform advies.

7 Evaluatie de Kolk

1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie de Kolk;
2. in te stemmen met de discussienota
commissie en daarin vermelde leerpunten aangaande de evaluatie;
3. deze leerpunten ter reflectie voor te
leggen aan de commissie Ruimte op
29 maart 2021.

1 t/m 3: akkoord
Toevoegen: 4. leerpunten mee
te geven aan de Rekenkamercommissie.

8 Grondhouding Bonenburgerlaan 23-25-29

1. Een positieve grondhouding te nemen 1. Akkoord.
ten aanzien van het ontwikkelen van
2. Na aanpassing, akkoord.
40 appartementen, waarvan circa 32 3. Akkoord, inclusief aandacht
sociale huur, aan de Bonenburgerlaan
voor communicatie naar be23-25-29 te Heerde;
trokkenen en omwonenden.
2. De raad te informeren middels een
actieve raadsinformatie;
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

9 Planologische medewerking
Kerkdijk 5 Heerde

1. Planologische medewerking te verNa aanpassing memo ari,
akkoord.
lenen aan het omzetten van een berijfswoning naar een burgerwoning op
het perceel Kerkdijk 5 te Heerde.
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied west, herziening Kerkdijk 5”
met bijbehorende stukken conform de
wettelijke bepalingen ter inzage te
leggen.
3. De anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling te accorderen en ondertekenen.
4. In te stemmen met bijgevoegde ARI.

10 Procesvoorstel omgevingsvisie

Het procesvoorstel omgevingsvisie voor
te leggen aan de commissie Ruimte.

Na aanpassing, akkoord.

11 Zienswijze ontwerpvoorkeursbeslissing luchtruimherziening

1. In te stemmen met de inhoud van de
concept-zienswijze.
2. Gemeente Oldebroek de zienswijze
mede namens de gemeente Heerde
digitaal in te (laten) dienen bij het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
3. De zienswijze ter kennis te brengen
aan de raad.

Akkoord inclusief separaat
toegestuurde memo ari.
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12 Instelling adviescommissie
Omgevingswet

Aan de raad voor te stellen de
adviescommissie Omgevingswet in te
stellen.

Na aanpassing raadsvoorstel,
akkoord.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
13 Vragen D66/GL over gemeen- In te stemmen met de beantwoording
telijke gebouwen
van de schriftelijke vragen 2020-07.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
14 Uitvoeringsplan SUWI

Het bijgevoegde uitvoeringsplan SUWI
vast te stellen.

Conform advies.

15 Vasstelling beleidsregels
‘Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
(TONK)’

De beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Heerde 2021 vast te stellen.

Conform advies.

16 Wijziging samenwerkingsconvenant Verwijsindex

1. In te stemmen met het aangaan van
een gewijzigd samenwerkingsconvenant Verwijsindex Midden-IJssel/
Oost-Veluwe.
2. Wethouder S.J.L. Nienhuis te mandateren om het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

Akkoord, waarbij burgemeester
wethouder Nienhuis machtigt
voor ondertekening.

17 Vaststellen Integraal
1. In te stemmen met het Integraal
Conform advies.
Huisvestingsplan (IHP) 2021Huisvestingsplan 2021-2036;
2036 en opdrachtbevestiging 2. de bijgaande instemmingsverklavervolg
ringen van de schoolbesturen voor
kennisgeving aan te nemen.
3. in te stemmen met de opdrachtbeschrijving ten behoeve van het vervolgsproces van het IHP 2021-2036,
zijnde:
a. Het concept IHP 2021-2036 voor
instemming op inhoud, volgordelijkheid en vervolgproces naar de
gemeenteraad te brengen via de
raadsvergadering op 12 april.
b. Besluitvorming over prioriteiten
vanuit het IHP op korte termijn
voor te bereiden.
c. Uitwerken eerste scenario’s financiële en juridische consequenties
ten behoeve van Perspectiefnota,
zo mogelijk voor 16april 2021.
d. Verwerken besluitvorming scenario’s in definitief IHP. In de collegeen raadsvoorstellen worden verwerkt het IHP 2021-2036, een duidelijke planning van het vervolgproces waarin de verschillende
businesscases uit het IHP worden
uitgewerkt en een planning met
betrekking tot bestuurlijke besluitvorming.
e. Cijfers en tekst voor de begroting

Blad 3

Nr Onderwerp

Advies
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2022 e.v. aanleveren voor 31 juli.
4. de raad voor te stellen het Integraal
Huisvestingsplan 2021-2036 vast te
stellen volgens bijgevoegd raadsvoorstel.
5. ICS-adviseurs opdracht te geven tot
het uitvoeren van de vervolgwerkzaamheden m.b.t. het IHP 20212036, zoals omschreven in hun offerte van 8 maart 2021, de kosten
hiervan (€ 9.520,00) te dekken uit de
post onvoorzien en de financiële afhandeling via de Voorjaarsnota te
laten plaatsvinden.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
18 ENSIA verantwoording over
het jaar 2020

1. Akkoord te gaan met de uitkomsten
Conform advies.
van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD en Suwinet, incl. verbeterplannen.
2. Akkoord te gaan met de uitkomsten
van de zelfevaluatie voor BAG, BGT
en BRO, incl. verbeterplannen.
3. In te stemmen met de aanbevelingen
en verbeterplannen Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
4. De collegeverklaring te ondertekenen.
5. Het niet-openbaar verklaren van de
collegeverklaring incl. bijlage 1 DigiD
en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring, het Assurancerapport van
de IT auditor met bijlagen en bijlage
10 rapportage en verbeterplan BIO,
behoudens toezending van deze bijlagen aan de landelijke toezichthouder. Het niet-openbaar verklaren
houdt verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder
b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur en geldt voor onbepaalde
duur.
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