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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 16 februari 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

- Constituerend beraad; afgesproken wordt dat wethouder
Nienhuis:
- vooralsnog de volledige portefeuille van zijn voorganger
overneemt;
- fungeert als 2e locoburgemeester;
- pas meedraait in weekendpiket na training WvGGZ
(gepland op 23 maart).
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de aanpak geluidswal A50
door RWS maatschappelijk de
nodige vragen oproept.
- Wethouder Meijer meldt dat
Visit Veluwe aan begin nieuwe
seizoen omwille van spreiding
actief meerdere wandelgebieden onder aandacht wil
brengen.
- Wethouder Cegerek geeft terugkoppeling van de buitengewone ledenvergadering
VNG.

2 Openbare besluitenlijst van
9 februari 2021

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Discussienota woningsplitsing, inwoning en tijdelijke
woning

De conceptdiscussienota woningsplitsing, Na aanpassing, akkoord.
inwoning en tijdelijke woning met bijlage
ter bespreking voor te leggen aan de

Blad 1

Nr Onderwerp
4 Raadsvragen Wapenvelder
Zand 2

Advies
commissie Ruimte.

Besluit

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen en deze
doorzenden naar de raadsleden.

Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Onttrekken aan openbaarheid Het traject in gang te zetten om te
Conform advies.
gedeelte Oranjeweg
komen tot een raadsvoorstel onttrekken
aan de openbaarheid van een gedeelte
Oranjeweg te Wapenveld (grenzend aan
het perceel Oranjeweg 13), kadastraal
bekend gemeente Heerde, sectie C nummer 4466, ter grootte van circa 205
vierkante meter, doch ter zodanige
grootte als na kadastrale opmeting zal
blijken en zoals met arcering is aangegeven op een aan deze overeenkomst
gehechte en door partijen voor akkoord
getekende tekening met nummer 8424,
d.d. 03-12-2019.

Blad 2

