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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 7 oktober 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Meijer meldt dat afgelopen
week een RES-atelier heeft plaatsgehad.
Sprake was van goede bijeenkomst waarin voor- en nadelen goed aan orde zijn
geweest.
- Wethouder Meijer meldt dat de Heerder
Energiecoöperatie de eerste 2 daken met
zonnepanelen heeft opgeleverd. Leden
kunnen langs deze weg een bijdrage leveren aan groene stroom.
- Wethouder Cegerek heeft een bezoek gebracht aan Stichting Vluchtelingenwerk in
het kader van de voorbereiding nieuwe
Inburgeringswet. Daar werd nogmaals
herhaald dat Heerde achterloopt bij zijn
taakstelling tot opvang van statushouders.
- Wethouder Cegerek heeft de opening van
de Kinderboekenweek verzorgd.
- Burgemeester heeft afgelopen week de
lokale politiepost in De Heerd geopend.
- Bedrijventerrein H2O: burgemeester
meldt dat de 3-radenbijeenkomst prima is
verlopen. Het bedrijventerrein ontwikkelt
zich momenteel positief.

2 Openbare besluitenlijst van
1 oktober 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en –advisering
3 Fairtrade gemeente

1. Een werkgroep de opdracht te geven de
stappen te doorlopen die nodig zijn om
Fairtrade gemeente te worden.

Blad 1

Akkoord, d.w.z. college heeft
positieve intentie doch wil mate
intensiteit en ambtelijke inzet

Nr Onderwerp

Advies
2. Het college spreekt zich hierbij uit voor
Fairtrade, omdat het versterkt het
Cittaslow-keurmerk.

Besluit
nader bepalen op basis van Plan
van Aanpak.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Tijdelijke noodvoorziening
Jenaplanschool

1. De spoedaanvraag van de stichting ProO 1 t/m 4 + 6: akkoord;
voor de realisatie van huisvesting en
5: na redactionele aanpassing,
eerste inrichting van het onderwijsleerakkoord.
pakket voor de 6e groep van de Jenaplanschool, Beatrixweg 30 te Heerde in
te willigen door het plaatsen van een unit
met een tijdelijk karakter.
2. Hiervoor één eenmalig bedrag van
€ 49.000,00 beschikbaar te stellen, zijnde de totale kosten van het plaatsen van
de unit en dit bedrag op te nemen in de
Najaarsnota 2019.
3. Voor de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket voor de 6e groep een bedrag van € 17.700,00 beschikbaar te
stellen en dit bedrag eveneens op te
nemen in de Najaarsnota 2019. De
hieruit voortvloeiende kapitaallasten
kunnen worden verwerkt in de begroting
2021 e.v.
4. Voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag
van € 15.900,00 beschikbaar te stellen
voor de huur van de unit en dit bedrag
voor 2020 op te nemen in de Voorjaarsnota 2020 en voor 2021 op te nemen in
de begroting 2021.
5. De raad op de hoogte te stellen van uw
besluit middels vaststelling van bijgaande concept-ARI.
6. Kennis te nemen van het feit dat de
eerste aanvraag van 28 januari 2019 is
ingetrokken.

5 Schriftelijke vragen VVD
m.b.t. PlusOV

De schriftelijke vragen van de fractie van de Conform advies.
VVD met betrekking tot Plus OV, grote bestuurlijke irritatie over uitgetreden gemeenten, te beantwoorden volgens bijgevoegde
beantwoording.
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