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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 24 augustus 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouder W.I. Meijer en loco-algemeen directeur/gemeentesecretaris
W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: wethouders 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

- De B&W vergadering is begonnen met een rondgang door
het raadhuis. In de vergadering zijn de volgende zaken
besproken: buste/schilderij
voormalige vorstinnen gaan
naar HHV, portrettengalerij
oud burgemeesters akkoord,
voor vergaderruimte college is
de tussenruimte voormalige
raadzaal een goed alternatief
- Wethouder Cegerek houdt de
toespraak bij de opening, wethouder en burgemeester verrichten samen de openingshandeling.

2 Openbare besluitenlijst van
20 juli 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Raadsvoorstel instemmen
inspraaknota ontwerp RES

De gemeenteraad voor te stellen om:
Kan met aanpassingen door naar
1. Kennis te nemen van de ontwerp RES de griffie
1.0 Cleantech regio;
2. De inspraaknotitie ontwerp RES 1.0
Cleantech Regio, de bijbehorende oplegger en de nota van wijzigingen
vast te stellen;
3. De stuurgroep RES, naast de reeds
voorgenomen wijzigingen, geen aanvullingen, wensen of opmerkingen
mee te geven ter voorbereiding op de
besluitvorming over de RES 1.0;

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
4. Kennis te nemen van de enquêteresultaten over de concept RES in de
gemeente Heerde.

4 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen de ingediende
Buitengebied West,
zienswijze ontvankelijk te verklaren;
Werverweg 8
2. De raad voor te stellen de ingediende
zienswijze gedeeltelijk gegrond te
verklaren, de ambtshalve wijziging
over te nemen en het bestemmingsplan ‘Buitengebied West, Werverweg
8’ met identificatienummer
NL.IMRO.0246.819BUWWERVERW8VA01 gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat
kostenverhaal anderszins verzekerd
is;
4. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Klokuren
bewegingsonderwijs 20212022

1. De klokuren bewegingsonderwijs
waarop de school in het schooljaar
2021-2022 aanspraak kan maken
vast te stellen conform bijlage 1.
2. De schoolbesturen/scholen schriftelijk
te berichten welke accommodatie gebruikt kan worden voor de toegekende uren onder 1.

Akkoord.

6 Verzoek bestuur PlusOV
1. Kennis te nemen van het formele ver- Akkoord.
instemming verlenging
zoek van het bestuur van PlusOV tot
Samenwerkingsovereenkomst
bekrachtiging van het besluit de SaBasismobiliteit
menwerkingsovereenkomst Basismobiliteit te verlengen tot 3 april 2022.
2. Het instemmingsbesluit van 20 juli
2021 hierop van toepassing te verklaren.
3. De raad van het besluit op de hoogte
te stellen via de bijgevoegde Actieve
raadsinformatie.
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