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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 20 juli 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 Cegerek meldt dat
ze in kader van de Week van
de Biodiversiteit zitting heeft
in de jurering van de fotowedstrijd.
- Burgemeester geeft aan dat de
politie extra aandacht geeft
aan overlast jongeren rondom
De Heerd.
- Burgemeester en wethouder
Nienhuis hebben de handtekeningen in ontvangst genomen tegen het natuurbegraven.
- Burgemeester heeft tijdens bezoek aan kasteel Vosbergen
aangedrongen om voor wat
betreft extra activiteiten goed
in verbinding te blijven met
buurt.

2 Openbare besluitenlijst van
13 juli 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Vervolgbeslissing op bezwaar Ter uitvoering van zijn besluit d.d.
Conform advies.
omgevingsvergunning Het
9 maart 2021 de op 10 augustus 2020
Kromholt
verleende omgevingsvergunning, betrekking hebbende op Het Oever 7 te Wapenveld, te herroepen en te vervangen
door een nieuwe omgevingsvergunning
voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan voor het herontwikkelen

Blad 1

Nr Onderwerp

4 Vaststellen gewijzigde
inspraaknotitie RES

Advies
Besluit
van het bestaande recreatieterrein en
het legaliseren van 30 op dit terrein aanwezige stacaravans.
1. In te stemmen met de gewijzigde re- Conform advies.
actienota inspraak en bijbehorende
oplegger (Ontwerp RES 1.0);
2. Deze gewijzigde versies toe te voegen
aan de stukken voor de raadsbehandeling Ontwerp RES 1.0 op 4 oktober
(en daarmee de oude versies te laten
vervallen).

5 Grondhouding Kanaaldijk 30a 1. Een positieve grondhouding aan te
1. Akkoord;
nemen voor de ontwikkelingen aan de 2. na aanvulling, akkoord.
Kanaaldijk 30a te Heerde wat betreft:
- Formele en feestelijke groepsactiviteiten en negen hotelkamers in de
karakteristieke schuur;
- Een groepsaccommodatie in de bestaande woning;
- Het slopen van drie schuurtjes en
het terugbouwen van een nieuwe
schuur;
- Het realiseren van een parkeerplaats en nieuwe natuur op het
aangrenzende weiland;
- Een camping aan de overzijde van
het kanaal (percelen Heerde, N 139
en N 926);
- Bootverhuur vanaf een steiger bij de
camping;
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Meerjarenbeleidsplan VSV
2020-2024 RMC regio IJsselVecht

1. Het Meerjarenbeleidsplan voortijdig
Conform advies.
schoolverlaten (VSV) 2020-2024 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) van regio IJssel-Vecht vast te
stellen en ter informatie aan te bieden
aan de gemeenteraad.
2. In te stemmen met de implementatie
van samenwerkingsniveau 2 Leerplicht en RMC in de RMC regio IJsselVecht
3. Kennis te nemen van het derde Steun
en herstelpakket naar aanleiding van
Covid 19.

7 Uitkomsten
cliëntervaringsonderzoeken
Wmo en Jeugd 2020

1. Kennis te nemen van het rapport
Conform advies.
‘Cliëntervaringsonderzoek Jeugd-wet
(jongeren) 2020’, ‘Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet (ouders) 2020’ en
‘Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020’
van het onderzoeksbureau Zorgfocuz;
2. Uitvoering te geven aan de verbeterpunten die voortkomen uit de cliëntervaringsonderzoeken;
3. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de resultaten van het
onderzoek;

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
4. De Raad te informeren via een actieve
raadsinformatie;
5. De verplichte onderzoeksresultaten
Wmo door Zorgfocuz door te geven
aan waarstaatjegemeente.nl.

8 Verlenging
1. In te stemmen met verlenging van de 1+3: Akkoord;
samenwerkingsovereenkomst
samenwerkingsovereenkomst Basis2: aanhouden in afwachting van
mobiliteit met de provincie Gelderland
formeel verzoek PlusOV.
Basismobiliteit Provincie
Gelderland
tot 3 april 2022.
2. De raad via bijgevoegde ARI van het
besluit onder 1 op de hoogte te
brengen.
3. Het bestuur van PlusOV het besluit
kenbaar maken via bijgaande brief.
9 Definitieve
Bijgaande doordecentralisatie-overeenDoordecentralisatiekomst aan te gaan met Stichting Proo
overeenkomst basisschool De Noord-Veluwe ten aanzien van basisHorsthoek
school ‘De Horsthoek’, gevestigd aan de
Oenerweg 7 te Heerde.

Blad 3

Conform advies.

