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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 1 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 Meijer heeft bijeenkomst bijgewoond inzake het onderzoek naar het
klooster Hulsbergen.
- Wethouder Cegerek meldt zij afgelopen
week een vervolgbijeenkomst empowerment vrouwen heeft bijgewoond, waarbij
diverse bedrijfspresentaties werden verzorgd. Met tevredenheid constateert ze
dat dit nu al heeft geresulteerd in enkele
matches.
- Wethouder Cegerek heeft gesprek gehad
met eigenaar Postkamer over verkeersveiligheid.
- Burgemeester meldt dat in de raadscommissie is aangedrongen om de wijziging
rondom het ambtsgebed tijdens de raadsvergadering uit te stellen tot na wijziging
verordening.

2 Openbare besluitenlijst van
24 september 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Grondhouding voor het
bouwen van een beheerschuur aan de Kamperweg
25

1. Een negatieve grondhouding aan te nemen voor het bouwen van een beheerschuur op landgoed Boshoven aan de
Kamperweg 25 te Heerde;
2. De initiatiefnemer te informeren over uw
besluitvorming conform de bijgaande
brief.

1. Wel positieve grondhouding
onder voorwaarde van:
- natuurcompensatie
- natuurlijke uitstraling
- maximale bebouwingsgrens
is bereikt.
2. Na aanpassing, per e-mail
aan college voorleggen.

4 Zonnepark Heerderstrand

Geen positieve grondhouding af te geven
voor het initiatief van Leisurelands om op
het Heerderstrand een drijvend zonnepark

Conform advies.

Blad 1

Nr Onderwerp
5 Heerde circulair

Advies
te realiseren.

Besluit

Maximaal € 3.000,00 beschikbaar te stellen
vanuit de in de begroting van 2019 beschreven pot duurzaamheid, ten behoeve
van ‘Heerde circulair’.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Adviesaanvraag ASD PVA
kernteam preventie

1. Het concept plan van aanpak conform
Conform advies.
vast te stellen;
2. Het concept plan van aanpak voor advies
voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal
Domein.

7 Wvggz – Wzd

1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg
en Dwang regio’s Midden IJssel/Oost
Veluwe en Achterhoek (bijlage 1).
2. Voorgestelde werkprocessen aan te nemen als uniforme werkwijze regionaal
voor de uitvoering van gemeentelijke
verantwoordelijkheden (bijlage 2).
3. In te stemmen met het uitbesteden van
het in ontvangst nemen van de Wvggzmeldingen aan het regionaal Advies- en
meldpunt ‘verward gedrag’ conform bijgevoegd contract (bijlage 3).
4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en géén nationaal openbare aanbestedingsprocedure te volgen
voor de opdracht van het regionaal advies- en meldpunt conform bijgevoegd
afwijkingsbesluit (bijlage 4).

Akkoord, waarbij collegeleden
zich oriënteren op training.

8 Verhoging subsidie
Voedselbank

1. Met ingang van 2019 een subsidieverhoging van € 1.000,00 voor de duur van
4 jaar, toe te wijzen aan Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving waardoor het totale subsidiebedrag
tijdelijk op € 4.000,00 wordt gesteld.
2. De subsidie ten laste te brengen van de
post Minimabeleid/tegengaan armoede
en schulden (579300/4343233) .
3. Deze subsidie op te nemen in de subsidieregeling 3.3.1. Minimabeleid/ Armoedebestrijding

Na aanpassing, akkoord.
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