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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 14 januari 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 Cegerek heeft met
de gemeentelijke trainees een
bezoek gebracht aan het provinciehuis en zijn daar in gesprek geweest met de griffier
en trainees van de provincie.
- Wethouders Meijer en Cegerek
hebben de nieuwjaarsreceptie
van de Cleantech Regio bezocht.
- Wethouder Berkhoff heeft de
toegankelijkheidssticker van
het Platform Gehandicapten
voor het gemeentekantoor in
ontvangst genomen.
- Wethouder Berkhoff heeft afgelopen week de AED voor het
buurtschap Hoorn uitgereikt.
- Windenergie IJsselvallei: wethouder Meijer heeft o.a. met
gedeputeerden van beide provincies gesproken over de uitkomsten van het onderzoek
naar mogelijkheden voor
windenergie in de IJsselvallei.

2 Openbare besluitenlijst van
7 januari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 De Decembercirculaire
2019

Kennis te nemen van de uitkomsten van de
Decembercirculaire 2019.

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Brief Kamperweg 25

De initiatiefnemer te informeren over uw
besluit van 17 december 2019 om een
negatieve grondhouding te nemen ten
opzichte van het bouwen van een
beheerschuur aan de Kamperweg 25
conform bijgaande brief.

1. Na aanvulling, akkoord.
2. Openbaar nadat belanghebbende is geïnformeerd.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Stand van zaken regionale
Transformatieagenda
MO/BW

1. Akkoord te gaan met de “Stand van zaConform advies.
ken Transformatieagenda MO/BW OostVeluwe 2016-2020”;
2. Akkoord te gaan om de het regionale en
lokale Jaarwerkplan MO/BW in 2021 op
te stellen, conform de Transformatieagenda MO/BW 2016-2020;
3. Akkoord te gaan met de nadere invulling
van de regionale financiële afspraken
MO/BW na bekendmaking van de meicirculaire 2020;
4. Akkoord te gaan met het verzenden van
bijgaande brief van regio Oost-Veluwe
aan VWS en VNG, met ondertekening,
gemandateerd namens de regio aan de
wethouder van Apeldoorn, de heer
N. Stukker.
De burgemeester besluit om:
De wethouder van Apeldoorn, de heer
N. Stukker, te mandateren om namens de
regio bijgaande brief van regio Oost-Veluwe
aan VWS en VNG te ondertekenen.

6 Uitgangspuntennotitie
GGD NOG 2021

1.In te stemmen met de uitgangspunten1. Akkoord;
notitie 2021 van GGD Noord- en Oost2. de raad voor te stellen geen
Gelderland.
gebruik te maken van ziens2. Geen gebruik te maken van de mogewijzemogelijkheid
lijkheid om een zienswijze over de uit3. Niet akkoord; memo omzetgangspuntennotitie 2021 aan GGD
ten in raadsvoorstel.
Noord- en Oost-Gelderland te sturen.
3. De gemeenteraad middels een actieve
informatie van dit besluit op de hoogte te
brengen.
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