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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 4 februari 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en H.J. Berkhoff en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Berkhoff meldt dat de raad
toch een zienswijze wil indienen op het
voorstel GGD en met een amendement
zal komen.
- Wethouder Meijer deelt mee dat de heer
Nijhof te kennen is gegeven dat Villa
Jacoba niet te koop is, terwijl betrokkene heeft toegezegd dat een aanvraag
omgevingsvergunning ontwikkeling
Eeuwlandseweg volgt.
- Wethouder Meijer heeft een ontbijtsessie
met gedeputeerde Leefbaarheid gehad,
waarbij de provincie op zoek is naar
dorpendeals. Ambtelijk wordt bekeken
of dit voor Heerde kansrijk is.
- Biomassa installatie zwembad: wethouders Cegerek en Meijer hebben een gesprek met leverancier gehad en vastgesteld dat die met mooie circulaire ontwikkelingen bezig is, inclusief 2 pilots in
kader van warmtenet. Wethouders hebben betrokkene op spoor gezet van
Kennispoort.
- Persbericht rapport Verkenner: na enkele redactionele aanpassingen, akkoord.

2 Openbare besluitenlijst van
28 januari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Nieuwe beslissing op bezwaar Ter uitvoering van de uitspraak in hoger
handhavingsverzoek ’t
beroep van de Afdeling bestuursrechtKromholt
spraak Raad van State d.d. 25 september

Blad 1

Conform advies.
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Nr Onderwerp

Advies
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3251, opnieuw
te beslissen op de bezwaarschriften d.d.
20 november 2015 en 13 maart 2017 en
hierbij het verzoek om handhaving andermaal af te wijzen, vanwege de aanwezigheid van de bijzondere omstandigheid dat
er concreet zicht is op legalisatie doordat
er op 23 januari 2020 een vergunbare
aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen voor het hebben van stacaravans
in het gebied met dubbelbestemming
“Verblijfsrecreatie/ waterstaatsdoeleinden”.

Besluit

4 Bonenburgerlaan 50

Het college spreekt een voorkeur uit voor: - College opteert voor 3. en
1. Het toestaan van nieuwe horeca aan de
wenst niet ter zake een posiBonenburgerlaan 50 te Heerde.
tieve grondhouding in te ne2. In overleg het initiatief zodanig aan te
men.
passen dat het ondergeschikt blijft aan - Uitgaande brief via B&Wde woning.
tafel.
3. In lijn met onze centrumvisie geen
nieuwe horeca toe te staan aan de
Bonenburgerlaan 50.

5 Grondhouding Hogeweg ong.

1. Een positieve grondhouding aan te neConform advies.
men voor wat betreft het realiseren van
een nieuwe woning met inwoonsituatie;
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief;
3. De raad te informeren over uw besluitvorming conform de bijgevoegde ARI.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
6 Aanpassingen ontwerp
Kloosterakkers-Distelakker
naar aanleiding van de
informatiebijeenkomst op 11
december 2019

1. De volgende aanpassingen in het voor- Conform advies.
lopige ontwerp van de KloosterakkersDistelakker te verwerken:
- De bocht ter plaatse van Distelakker 1
aanpassen zodat inrijden met een
aanhanger mogelijk wordt;
- Het uitvoeren van diverse kleine aanpassingen om de toegankelijkheid
van het gebied te verbeteren (o.a.
een verlaagde band aanbrengen ter
plaatse van inritten).
2. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting Kloosterakkers-Distelakker vast
te stellen.
3. Het project conform de gemeentelijke
inkoopvoorwaarden aan te besteden.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Plan van Aanpak
armoedebestrijding

1. Het plan van aanpak armoedebestrijding en schulddienstverlening vast te
stellen;
2. In te stemmen met de reactie op het
advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de Adviesraad per bijgaande

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
brief hierover te informeren;
3. De raad te informeren over de inhoud
van dit plan via een actieve raadsinformatie;
4. De kosten ten laste te laten komen van
de rekening 579300/4343233 tegengaan van armoede en schulden.

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
8 Intern Controleplan 20192020

Kennis te nemen van:
Conform advies.
1. het Intern Controleplan 2019-2020;
2. de ontwikkelingen op het gebied van
echtmatigheid en de daaruit voortvloeiende rechtmatigheidsverantwoording, die (naar verwachting) vanaf
2021 zal gaan gelden.

Blad 3

