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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 5 april 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 stelt voor
een verwijsbordje te plaatsen
aan de Zwolseweg richting
STIP.
- Wethouder Cegerek brengt het
aanbod van Lucrato omtrent
inzet voor Oekraïense vluchtelingen onder de aandacht.
- Wethouder Cegerek was op 2
april aanwezig bij het voorjaarsconcert van Christelijke
muziekvereniging Soli Deo
Gloria.
- Wethouder Nienhuis gaat
woensdagavond naar de informatieavond over Ennerveld.
- De burgemeester deelt mee
dat op 21 april een bezoek aan
Den Haag wordt gebracht in
verband met Lelystad Airport.

2 Openbare besluitenlijst van
29 maart 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Schone, slimme mobiliteit

Kennis te nemen van ambitie en plan
van aanpak met betrekking tot ‘schone,
slimme mobiliteit’ (minder CO2-uitstoot)
voor onze organisatie.

Voor kennisgeving aangenomen
met kritische kanttekening t.a.v.
gebruik gemeentelijke OV
kaarten (kosten/baten).

4 Verrekening neveninkomsten
politieke ambtsdragers 2021

Vast te stellen dat er op basis van de
Conform advies.
adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) geen neveninkomsten zijn van de
politieke ambtsdragers de heer Wiggers,

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
mevrouw Cegerek, de heer Berkhoff, de
heer Nienhuis en de heer Meijer die voor
verrekening in aanmerking komen over
2021.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Uitkomst Provinciale
werkgelegenheid enquête
Provincie Gelderland 2021

1. Kennis te nemen van de Provinciale
Werkgelegenheid Enquête 2021 van
de provincie Gelderland;
2. In te stemmen met bijgaande Actieve
raadsinformatie.

1. Conform advies.
2. Na aanpassing, akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Fusie schoolbesturen en
scholen

1. Een positief advies uit te brengen
over de fusie van schoolbesturen en
scholen de Goede Herder en de Ds
van Maasschool in Wapenveld per
1 augustus 2022.
2. De brief over het verzoek tot instemming met de fusie en daar bijhorende
fusie-effectrapportage pc basisonderwijs Wapenveld vast te stellen.

7 Eenmalige subsidie Comité
Veessen Herdenkt

1. Comité Veessen Herdenkt een éénma- Conform advies.
lige subsidie te verstrekken ter hoogte van € 1.000,00;
2. Bovengenoemd subsidiebedrag
(€ 1.000,00) te dekken binnen het bestaande representatiebudget.

Blad 2

Conform advies.

