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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 24 mei 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

Wethouder Meijer meldt dat hij
vanavond een presentatie in
Nunspeet geeft over opzetten
ondernemingsfonds.

2 Openbare besluitenlijst van
17 mei 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Omgangsvormenbeleid en
klachtenregeling

1. Het omgangsvormenbeleid en
Conform advies.
klachtenregeling 2022 vast te stellen.
2. De oude Klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen in de werksituatie uit
2004 gelijktijdig in te trekken.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Financiële stukken
Omgevingsdienst NoordVeluwe

Kennis te nemen van de financiële
Conform advies.
stukken van de Omgevingsdienst NoordVeluwe (ODNV) en ten aanzien van deze
stukken de gemeenteraad te adviseren
om:
1. Kennis te nemen van de:
a. Jaarstukken 2021;
b. Programmabegroting 2023-2026.
2. Bij gebrek aan voldoende onderbouwing een zienswijze in te dienen
gericht op het bestemmingsvoorstel
om het positieve jaarresultaat 2021
rechtstreeks toe te voegen aan de
exploitatie 2022.
3. Geen zienswijze in te dienen op de
programmabegroting.
4. In te stemmen met bijgevoegde (concept-)zienswijzebrief gericht aan het
DB van de ODNV.

Blad 1

Nr Onderwerp
5 Financiële stukken VNOG

Advies
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorlopige
Na aanvulling raadsvoorstel,
akkoord.
Jaarstukken 2021, de Kadernota
2023-2026 en de concept Programmabegroting 2023-2026 en deze ter
kennisname door te sturen naar de
raad;
2. De raad voorstellen geen zienswijze in
te dienen op de concept Programmabegroting 2023-2026 en het dagelijks
bestuur van de VNOG daarvan in kennis te stellen.
3. De raad voorstellen geen zienswijze in
te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 betreffende Demarcatie

6 Grondhouding Veldweg
ongenummerd

1. Geen positieve grondhouding in te ne- Conform advies.
men voor het realiseren van één
nieuwe woning in combinatie met
€ 50.000,00 aan landschapsinvesteringen in het Hoornerveen.
2. De initiatiefnemer te informeren middels de bijgevoegde brief.

7 Jaarverslag 2020 commissies
bezwaarschriften H20

1. Het jaarverslag 2021 van de commis- Conform advies.
sies bezwaarschriften in H2O-verband
voor kennisgeving aan te nemen;
2. dit jaarverslag ter kennis te brengen
aan de gemeenteraad met een actieve raadsinformatie (ari).

8 Ontwerpbegroting Regio
Stedendriehoek 2023 en
jaarstukken 2021

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Regio Stedendriehoek inclusief de meerjarenraming 2024 – 2026;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken
2021;
3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 - 2026 in te dienen.

9 Vaststellen uitnodigingskader De gemeenteraad voor te stellen om:
zonne-energie en
1. kennis te nemen van de inspraaknota
windenergie
ontwerp uitnodigingskader zon en
wind;
2. het uitnodigingskader zon en wind
vast te stellen;
3. jaarlijks € 50,000,00 beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van het
kader

Na aanvulling raadsvoorstel,
akkoord.

1 + 2: akkoord;
3. voor deze collegeperiode
€ 50.000,00 per jaar beschikbaar te stellen ten laste van
te ontvangen, daartoe bestemde, rijksmiddelen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
10 Jaarstukken
1. De door PlusOV toegezonden docuGemeenschappelijke Regeling
menten, genoemd onder bijlage 2 tot
Basismobiliteit
en met 6, voor kennisgeving aan te
(Vervoerscentrale
nemen;
Stedendriehoek/PlusOV)
2. bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
met bijbehorende bijlagen aan de
raad voor te leggen ter besluitvorming.

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
Advies
11 Kaderdocument Sociaal
1. In te stemmen met de het concept
Domein 2022-2027 gemeente
“Kaderdocument Sociaal Domein
Heerde
2022-2027 gemeente Heerde”.
2. Het concept “Kaderdocument Sociaal
Domein 2022-2027 gemeente Heerde” voor besluitvorming voor te leggen aan de Raad.
3. Middels de bijgevoegde conceptbrief
de adviesraad sociaal domein op de
hoogte te stellen van dit besluit.
12 Zienswijzenprocedure
Jaarrekening 2021 en MJB
2023 – 2026 Lucrato

Besluit
Conform advies.

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
Na aanpassing uitgaande brief,
akkoord.
2021 van de GR Werkleerbedrijf
Lucrato;
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 van de GR
Werkleerbedrijf Lucrato;
3. Akkoord te gaan met de voorbereide
zienswijzenbrief ten behoeve van de
bespreking in de raadsvergadering
over de Jaarrekening 2021 en de
Meerjarenbegroting van de GR Werkbedrijf Lucrato;
4. De door het college voorbereide zienswijzenbrief voor bespreking en vaststelling aan de raad voor te leggen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
13 Jaarstukken
Bedrijfsvoeringsorganisatie
H2O (iDienst) 2021

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O met bijlagen;
2. Geen zienswijze in te dienen.

Na aanvulling raadsvoorstel,
akkoord.

14 Raadsvoorstel Kadernota BVO 1. Kennis te nemen van de kadernota
van de BVO/i-Dienst 2023 - 2026 (zie
bijlage Kadernota BVO).
2. De Raad voor te stellen geen gebruik
te maken van de mogelijkheid een
formele zienswijze in te dienen (zie
bijlage Concept raadsvoorstel).
3. De raad voor te stellen om het financieel effect van deze kadernota mee
te nemen bij het opstellen van de begroting 2023-2026 van de gemeente
Heerde.

Na aanpassing, akkoord.

15 Wet Open Overheid:
aanwijzing contactpersoon

Conform advies.

Marja Vink met terugwerkende kracht
vanaf 1 mei 2022 tijdelijk aan te wijzen
als contactpersoon Wet Open Overheid.

Blad 3

