B

W

W

W

Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 19 mei 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Berkhoff heeft in
Lea-overleg met de schoolbesturen de noodopvang tijdens crisis doorgenomen en
vastgesteld dat dit in de
praktijk prima verloopt.
- Omgevingsagenda: wethouder Berkhoff merkt op dat de
regio afziet van een reactie
op deze agenda.
- GGD vaccinaties: college is
akkoord dat Faberhal wordt
gebruikt als locatie voor
vaccinatie. Bij voorkeur tijdens de herfstvakantie.
- Wethouder Meijer heeft met
de stuurgroep RES gekeken
naar de planning en met name de dialoog met inwoners.
Via een memo ari zal de
raad worden meegenomen
in een herziene planning.
Ook zal het concept worden
aangevuld met een paragraaf over ‘zon op dak’.
- Energiecoöperatie: wethouder Meijer heeft in gesprek
vastgesteld dat coöperatie
aan de slag gaat met het
project Energiecoaches.
Verder zijn de financiële mogelijkheden uitgebreid doordat de postcoderoos regeling
onder de duurzaamheidslening valt.
- Wolf: wethouder Meijer heeft
vastgesteld dat de subsidie-
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regeling ook openstaat voor
het ophogen van de afrastering bij de Schaapskudde.
- Wethouders Cegerek en
Meijer hebben een EZ/participatieoverleg gehad. Hieruit
bleek dat cliënten werk weigerden vanwege het coronagevaar. Besloten is om een
brief aan alle cliënten te sturen om hen te wijzen op de
plichten en eventuele consequenties bij niet nakoming.
- Wethouder Meijer meldt dat
de Recron en VisitVeluwe
kijken naar mogelijkheden
tot spreiding recreanten over
de Veluwe voor de komende
maanden.
- Wethouder Cegerek meldt
dat gedurende de maanden
juli/augustus de uitgifte van
de voedselbank vanuit de
Faberhal plaatsvindt. Voor
de periode daarna worden
geschikte (corona-proof)
locaties bezien.
- Eikenprocessierups: wethouder Cegerek geeft aan
dat gemeente tot april preventief bezig is geweest
maar dat we toch rekening
moeten houden met een blijvend probleem de komende
jaren.
- Renovatie raadhuis: wethouder Cegerek meldt dat
het raadhuis inmiddels door
verhuizers is leeggehaald.
De stand van zaken is onlangs ook middels interview
in de Stentor opgetekend.
- Burgemeester is geïnterviewd in kader van het onderzoek VNOG naar toekomst duikteams.
- Burgemeester geeft toelichting op de totstandkoming
van het krantenartikel waarin regioburgemeesters hun
visie geven op de coronaproblemen binnen verpleeghuizen.
- Burgemeester verkent met
collega’s Nunspeet en
Zwartewaterland de mogelijkheden tot een blijvende
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herinnering als zwaar getroffen gemeenten.
- Burgemeester heeft het besluit tot heropening van het
Heerderstrand (behalve parkeerterrein) uitgesteld naar
hedenmiddag.

2 Openbare besluitenlijst van
12 mei 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
3 Dienstverleningsovereenkomst Het verkennend onderzoek, als onderdeel Conform advies.
GGD IJsselland
van de uitvoering wet verplichte GGZ, via
een overeenkomst met GGD IJsselland te
beleggen voor een periode van 1 jaar.
4 Regiovisie Samen tegen
huiselijk geweld: aanpak
huiselijk geweld 2020 t/m
2023

1. In te stemmen met de Regiovisie en
Conform advies.
Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld
2020 t/m 2023.
2. Kennis te nemen van de inspraaknota.
De inspraak heeft geleid tot het uitbreiden van de Uitvoeringsagenda met
een bijlage waarin de taken van een
aantal kernpartners huiselijk geweld
wordt toegelicht, het uitbreiden met
een aantal kernpartners en het toevoegen van twee regionale acties
rondom regievoering naar 24/7 beschikbaarheidsdiensten.
3. De gemeenteraad voor te stellen de
Regiovisie en Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld, vast te
stellen.
4. De Adviesraad Sociaal Domein volgens
de brief ‘Antwoordbrief adviesaanvraag
ASD Regiovisie HG’ te informeren over
hun inspraakreactie. En deze brief te
ondertekenen.
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