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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 31 augustus 2021
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

- De burgemeester is bij de afscheidsdienst van ds. Mulder
geweest.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de maatregelen recreatiezonering zijn besproken in PFO
maar dat deze ook met de andere portefeuillehouders besproken moeten worden.
- Wethouder Meijer signaleert
een vreemde aansluiting naast
de parkeervakken bij de Nachtegaalweg waar fietsers tegen
een nieuw geplante boom op
rijden.
- Wethouder Nienhuis was afgelopen vrijdag bij de NK Baan
2021 georganiseerd door de
Skeelerclub.

2 Openbare besluitenlijst van
24 augustus 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
3 Afronding subsidie coronamaatregelen en herbestemming overgebleven gelden

De overgebleven gelden ten behoeve
1. t/m 3.: akkoord
van de subsidieregelingen compensatie
4. College ziet geen aanleiding
coronaeffecten 2020 in te zetten als
om een nieuw besluit over
volgt:
Memento Mori te nemen om1. het exploitatietekort van Dorpshuis
dat zij als onderneming een
Heerde ter hoogte van € 54.145,00 te
beroep hebben kunnen doen
compenseren via de Beheerstichting
op de daarvoor bestaande
Maatschappelijke Accommodaties
regelingen. Raad via najaarsvoor de huurkosten over het jaar
nota informeren.
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2020, onder de voorwaarde dat de
beheerstichting het dorpshuis de huur
ter hoogte van ditzelfde bedrag kwijtscheldt;
2. Stichting Erve IJzerman een éénmalige subsidie te verstrekken van
€ 10.372,72, ter compensatie van het
exploitatietekort over 2020
(€ 3.624,00) en ter dekking van de
vaste lasten over het eerste halfjaar
2021 (€ 6.748,72);
3. het Poppenspelmuseum een éénmalige subsidie te verstrekken van
€ 6.000,00 als bijdrage in op te
starten projecten in 2021;
4. het restant van het overschot
€ 37.615,28 te reserveren voor een
mogelijke bijdrage aan Stichting Molenbezit Heerde ter compensatie van
de coronaeffecten over 2020 voor
Vriezes Erfgoed, Memento Mori en
een nieuw op te stellen subsidieregeling voor 2021.

4 Verbeteragenda Jeugdbescherming

1. In te stemmen met het nieuwe conConform advies.
tract met de jeugdbeschermingsorganisaties, bestaande uit de overeenkomst, algemene voorwaarden, annexen en bouwstenen, dat per 1 januari 2022 zal ingaan.
2. In te stemmen met de kosten voortkomend uit de Verbeteragenda
Jeugdbescherming. Dit leidt tot een
budgetbijstelling voor 2022 van
€ 19.626,00 en voor 2023 e.v. van
€ 17.384,00 die worden bijgeraamd
bij de voorjaarsnota 2022/ perspectiefnota 2023-2026.
3. De burgemeester mandateert de ambtelijk opdrachtgever van het Regioteam voor de ondertekening van het
nieuwe contract.
4. De raad te informeren over deze wijzigingen door middel van een actieve
raadsinformatie.

5 Aanbesteding vervolg Integraal Huisvestingsplan

1. ICS Adviseurs opdracht te verstrekken Conform advies.
om volgens de bijgevoegde offertes
de businesscases voor de Noordgouw,
Jan Ligthartschool en de fusieschool
Ds. van Maasschool en de Goede Herder uit te werken.
2. De kosten hiervoor, ad € 33.750,00
excl. Btw, te dekken uit de post Huisvesting Onderwijs.
3. De bijlagen bij dit collegevoorstel niet
openbaar te verklaren op grond van
artikel 10, lid 2, sub g Wet openbaarheid van bestuur, met het oog op het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
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