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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 24 maart 2020
Aanwezig: locoburgemeester H.J. Berkhoff, wethouder Y. Cegerek en algemeen directeur/gemeentesecretaris
B. van Zuthem.
Afwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele en wethouder W.I. Meijer.
Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
17 maart 2020

N.v.t.
Vast te stellen.

Conform advies.

3 Aanwijzing raadsrapporteurs Kennis te nemen van het raadsvoorstel tot Conform advies.
de aanwijzing van raadsrapporteurs voor
de volgende samenwerkingsverbanden:
1. PlusOV en VNOG: Jan Tuinman;
2. Cleantech Regio: Peter Oosterhof;
3. Regio Zwolle: Geraldine Kwekkeboom.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Verordening rechtspositie
Burgemeester en
Wethouders

1. Vast te stellen de Verordening rechtspositie Burgemeester en Wethouders
2020 en
2. Kennis te nemen van het raadsvoorstel
en de Verordening Raads- en Commissieleden 2020.

Met terugwerkende kracht tot
1 januari 2019 akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Planschadeverzoek
Emmalaan 12 te Heerde

1. Het advies van Thorbecke van 10 maart Conform advies.
2020 over te nemen en ten grondslag
te leggen aan dit besluit;
2. Het planschadeverzoek van aanvrager
met betrekking tot het planschade
veroorzakende besluit af te wijzen;
3. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 niet aan aanvrager terug te
betalen.

6 Uitstel aanbesteding VTHsoftware

1. De Europese openbare aanbesteding
van de software voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
uit te stellen met 2 jaar (tot 1 juli

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
2022);
2. middels een enkelvoudig, onderhandse
aanbesteding een offerte op te vragen
bij Roxit om een overbruggingsovereenkomst voor VTH-software voor de
periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2022
af te kunnen sluiten.

Besluit

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Keuze tijdelijke huisvesting
tijdens renovatie, verhuiskosten en asbest

1. Het B&W-besluit d.d. 3 maart 2020 in
Akkoord, inclusief bijgevoegde
memo ARI.
te trekken;
2. Voor tijdelijke huisvesting te opteren
voor De Heerd (raad) en gemeentewerf/Zwolseweg 80D (overige gebruikers);
3. In te stemmen met het saneren van de
door asbest verontreinigde kruipruimten;
4. In te stemmen met het inrichten van
een adequate audiovisuele installatie in
de raadzaal;
5. de raad voor te stellen in totaal
€ 418.500,00 aanvullend te voteren en
dit bedrag te dekken zoals in bijgevoegd raadsvoorstel is aangegeven.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Realistische m2 huur
Hummelhuis BV in de MFA’s
2020 e.v.

1. Vanaf 1 januari 2020, het aantal vier1 t/m 3 akkoord.
kante meters dat in de Rhijnsberg
4. Het tekort voor 2021 e.v.,
wordt verhuurd aan Hummelhuis BV
voor zover niet binnen berealistisch terug te brengen van 665
staand budget gedekt kan
m2 naar 639 m2 en de huurovereenworden, te betrekken bij afkomst hierop aan te passen.
wegingen rondom de
2. Vanaf 1 januari 2020, het aantal vierPerspectiefnota 2021.
kante meters dat in de Heerd wordt
verhuurd aan Hummlhuis BV realistisch
terug te brengen van 306 m2 naar 254
m2 en de huurovereenkomst hierop
aan te passen.
3. De financiële consequenties van punt 1
en 2 ad € 11.160,76 voor het jaar 2020
als volgt te dekken:
- ten laste van Onvoorziene Uitgaven
€ 10.000,00 en
- het restant van € 1.160,76 binnen de
kostenplaats Voorschoolse Voorzieningen/Kinderopvang.

9 Subsidieaanvraag boek
“Wolven op de Veluwe”

Op grond van artikel 8 lid 2 onder a en b
van de Algemene Subsidieverordening
gemeente Heerde 2017 de subsidie als
bijdrage voor het uitgeven van het boek
“Wolven op de Veluwe” te weigeren.

Conform advies.

10 Subsidieaanvraag cd bij boek Op grond van artikel 8 lid 2 onder a en b
van de Algemene Subsidieverordening
“Het Veluws
Orgellandschap”
gemeente Heerde 2017 de subsidie als
bijdrage voor het maken van een cd bij

Conform advies.
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het boek “Het Veluws Orgellandschap” te
weigeren.

11 Vaststellen PVA kernteam
preventie

1. Het plan van aanpak kernteam preven- Conform advies.
tie vast te stellen;
2. De adviesraad sociaal domein een reactiebrief te versturen.

12 Schoon en leefbaar huis

1. De voortzetting van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Heerde
2021, ter besluitvorming voor te leggen
aan de Raad.
2. de raad voor te stellen om huishoudelijke ondersteuning voor 2021 te organiseren via scenario 1: een algemene
voorziening schoon en leefbaar huis.
3. de raad voor te stellen de dekking voor
de extra kosten voor huishoudelijke
ondersteuning in 2020 en 2021 te bekostigen vanuit de reserves.
4. De raad voor te stellen om de geschatte
kostentoename van € 600.000,00 voor
2020 te verwerken in de voorjaarsnota
2020;
5. De raad voor te stellen om de geschatte kostentoename voor de jaren
2021 en verder te verwerken in de perspectiefnota 2021-2024.

Blad 3

Besluit

1. Akkoord;
2. Akkoord, inclusief aankondiging in raadsvoorstel dat
beleid vanaf 2022 radicaal
gewijzigd wordt;
3. Akkoord, d.w.z. de algemene reserve;
4. Akkoord;
5. Akkoord, d.w.z. geschatte
kostentoename 2021 te betrekken bij de afwegingen
rondom de Perspectiefnota
2021 e.v.
6. Het B&W-besluit van
17 maart 2020 in te trekken .

