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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 11 mei 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
2 Openbare besluitenlijst van
20 april 2021

Geen.
Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Benoeming
klachtenfunctionaris

De Raad voor te stellen:
De heer J.H.J. Berends te benoemen als
onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Conform advies.

4 Beslissing op bezwaren
Eeuwlandseweg

1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
2. de bestreden besluiten van 7 juli
2020 en 16 december 2020 in stand
te laten;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Conform advies.

5 Beslissing op bezwaren
Kerkstraat

1. De bezwaren ongegrond te verklaren; Conform advies.
2. het bestreden besluit van 27 november 2020 in stand te laten, zij het
met wijziging van de motivering;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding van bezwaarde 1 af te wijzen.

6 Deelnemersovereenkomst
Stichting Papier Recycling
Nederland (PRN)

In te stemmen met de (geactualiseerde) Conform advies.
deelnemersovereenkomst in het kader
van het Papiervezelconvenant VI.

7 Verstrekken achtergestelde
lening aan coöperatie
“Warenhuisheerde”

1. De raad voor te stellen om een achtergestelde lening te verstrekken aan
de coöperatie “Warenhuisheerde”;
2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit;
3. Na positieve besluitvorming door de

Blad 1

1 + 2: akkoord.
3: burgemeester machtigt wethouder Meijer.

Nr Onderwerp

Advies
raad de uitvoering en ondertekening
van de uitvoeringsovereenkomst te
mandateren aan wethouder Wolbert
Meijer.

Besluit

8 Financiële stukken
Omgevingsdienst NoordVeluwe

Kennis te nemen van de financiële stukken van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en ten aanzien van deze
stukken de gemeenteraad te adviseren
om:
1. Kennis te nemen van de:
a. Jaarstukken 2020;
b. Eerste begrotingswijziging 2021;
c. Programmabegroting 2022-2025.
2. Geen zienswijzen op de stukken in te
dienen.

Conform advies.

9 Financiële stukken
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland

Kennis te nemen van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) en ten aanzien
van deze stukken de raad te adviseren
om:
1. Kennis te nemen van de voorlopige
Jaarstukken 2020, de reacties van
gemeenten op de Kadernota 20222025 en de concept Programmabegroting 2022-2025;
2. geen zienswijze in te dienen op de
concept Programmabegroting 20222025 en het dagelijks bestuur van de
VNOG daarvan in kennis te stellen.

Conform advies.

10 Ontwerpbegroting Regio
Stedendriehoek 2022 en
jaarstukken 2020

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Regio Stedendriehoek inclusief de meerjarenraming 2023 – 2025;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken
2020;
3. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023 - 2025 in te dienen.

Conform advies.

11 Planologische medewerking
Werverweg 8 Wapenveld

1. Planologische medewerking te verleConform advies.
nen aan het slopen van de voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen (800
m2) en het terugbouwen van een
nieuwe woning en bijgebouwen aan
de Werverweg 8 te Wapenveld;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied West, Werverweg 8” met bijbehorende stukken conform de wettelijke bepalingen ter inzage te leggen;
3. De anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling te accorderen en ondertekenen;
4. Het aandeel sociale woningbouw vast
te stellen op 40%;
5. In te stemmen met bijgevoegde actieve raadsinformatie.

12 Aanvraag
voorbereidingskrediet
Gemeentewerf

1. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 155.000,00 beschikbaar te stellen voor de verdere
planuitwerking van de locatie Ge-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
meentewerf;
2. Het benodigde bedrag van
€ 155.000,00 op te nemen in de nog
vast te stellen grondexploitatie van de
Gemeentewerf.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
13 Jaarstukken 2020,
conceptprogrammabegroting
2022 GR GGD NOG en
voorstel nieuw beleid 2022

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2020 van de GR GGD NOG;
2. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2022 en de verhoging inwonerbijdrage RVP - 1e begrotingswijziging 2022 van de GGD
NOG;
3. In te stemmen met de jaarstukken,
de conceptprogrammabegroting en
de verhoging inwonerbijdrage RVP –
1e begrotingswijziging 2022 van de
GGD NOG;
4. De stukken voor bespreking en vaststelling aan de raad voor te leggen;
5. De raad voor te stellen geen gebruik
te maken van de mogelijkheid om
een zienswijze over de conceptprogrammabegroting inclusief de verhoging inwonerbijdrage aan de GGD
NOG te sturen.

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

Na redactionele aanpassing
raadsvoorstel, akkoord.

Conform advies.

15 Voorbereiden
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
Conform advies.
zienswijzenbrief t.b.v.
2020 van de GR Werkbedrijf Lucrato;
gemeenteraad Jaarrekening
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbe2020, MJB 2022 – 2025 en
groting 2021 – 2025 van de GR
verdeelsleutel GR Werkbedrijf
Werk-bedrijf Lucrato;
Lucrato
3. Kennis te nemen van het voorstel van
het bestuur van Lucrato voor de berekeningswijze van de verdeelsleutel
voor tekorten bij Lucrato;
4. Akkoord te gaan met de voorbereide
zienswijzenbrief ten behoeve van de
bespreking in de raadsvergadering
over de Jaarrekening 2020 en de
Meerjarenbegroting van de GR Werkbedrijf Lucrato;
5. De door het college voorbereide
zienswijzenbrief voor bespreking en
vaststelling aan de raad voor te leggen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer

Blad 3

Nr Onderwerp
16 Jaarstukken
Bedrijfsvoeringsorganisatie
H2O (iDienst) 2020

Advies
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O met bijlagen;
2. Geen zienswijze in te dienen.

Blad 4

Besluit
Conform advies.

