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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 23 april 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en loco
algemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
16 april 2019

Vast te stellen.

Na aanpassing, akkoord.

3 Bestuurlijke verkenning
Kop van de Veluwe

De raad voor te stellen tot het indienen van Na aanpassing, akkoord.
een zienswijze op de concept-opdracht
verkenning Kop van de Veluwe bij het
college van GS, zoals verwoord in bijgaand
raadsvoorstel.

4 Draaiboek Hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld

Het draaiboek Hoogwatergeul VeessenWapenveld vast te stellen

Akkoord.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
5 Verrekening
neveninkomsten politieke
ambtsdragers 2018

Vast te stellen dat er op basis van de adAkkoord.
viezen van het Ministerie van BZK geen
neveninkomsten zijn van de (oud) politieke
ambtsdragers mevrouw Cegerek, de heer
van Dijk, de heer Berkhoff, de heer Meijer
en de heer de Graaf die voor verrekening in
aanmerking komen over 2018.

6 Jaarstukken iDienst 2018

De (concept) zienswijzebrief ter vaststelling Akkoord.
aan de gemeenteraad aan te bieden
(raadsvoorstel en concept-raadsbesluit
bijgevoegd).

7 Overeenkomst borgstelling
geldlening gemeente
Heerde voor Coöperatie
Heerde Energiek

De in de bijlage opgenomen overeenkomst
tot borgstelling geldlening gemeente
Heerde voor coöperatie Heerde Energiek
vast te stellen.
De burgemeester besluit om:
Wethouder Meijer te mandateren om
bijgaande overeenkomst te ondertekenen
namens de gemeente Heerde.

Blad 1

Akkoord.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
8 Startnotitie Woonagenda
gemeente Heerde

1. Kennis te namen van de startnotitie
Akkoord, na aanpassing in memo.
Woonagenda gemeente Heerde;
2. In te stemmen met de voorgestelde
voorkeursrichtingen bij de dilemma’s,
zoals beschreven in bijgevoegde memo;
3. De startnotitie met de dilemma’s en
voorkeursrichtingen door middel van
bijgevoegde discussienota ter consultatie
voor te leggen aan de commissie Ruimte
en Samenleving;
4. De raad te informeren dat bij de voorjaarsnota 2019 eenmalig extra budget
van €10.000,00 wordt aangevraagd,
zodat de resterende kosten voor het
opstellen van de woonagenda kunnen
worden betaald.

9 Verzoeken tot zondag
openstelling
winkels/detailhandel in
Heerde

1. De ingekomen aanvragen tot zondag
openstelling van winkels/detailhandel in
Heerde af te wijzen conform het huidige
beleid van de gemeente Heerde;
2. De raad te informeren middels bijgaande
ARI.

10 Hondenlosloopgebied
Renderklippen

Na aanpassing, akkoord.

1. De gemeentelijke bos- en heidegebieden Akkoord, na aanvulling:
aan te wijzen als gebieden waar honden 7. De kosten van aanpassing van
niet mogen verblijven indien deze niet
de bebording ad € 5.000,00
zijn aangelijnd, met uitzondering van het
voor € 2.800,00 te dekken uit
gebied zoals het op de bijbehorende
investering Natuurtransferium
kaart is aangegeven;
en voor het overige uit de post
2. Artikel 8 van het Algemeen Aanwijzingsonvoorzien.
besluit en nadere regels APV 2017 te
wijzigen door deze gebieden op te nemen;
3. Te bepalen dat in het hondenlosloopgebied per persoon maximaal 3 honden
mogen verblijven, mits deze geen overlast veroorzaken en direct onder commando staan;
4. De indieners van een e-mailbericht en de
Stichting Schaapskudde Heerde/Epe inlichten over uw besluit;
5. De gemeenteraad inlichten met een actieve raadsinfo;
6. Het besluit bekend te maken door middel
van een publicatie in de Schaapskooi en
op de website. Daarnaast de regels duidelijk weer te geven op een bord op de
parkeerplaatsen bij de kiosk aan de Elburgerweg en de parkeerplaats bij de
Schaapskooi.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
11 Uitkomsten en
aanbevelingen onderzoek
tijdelijke VRI oversteek

1. Kennis te nemen van de discussienota
uitkomsten onderzoek tijdelijke VRI
oversteek Brinklaan

Blad 2

Na aanpassing discussienota,
akkoord.

Nr Onderwerp
Brinklaan

Advies
2. Naar aanleiding van het advies van de
commissie Ruimte een besluit te nemen
over de uit te voeren maatregelen.

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
12 Bezwaar
monumentensubsidie
Losweg 4, Vorchten

1. Een nieuw besluit te nemen hangende
Akkoord.
bezwaar, zijnde het verlenen van een
maximale subsidie van € 10.000,00 voor
de restauratie van het dak van het monument Losweg 4 te Vorchten.
2. De familie Bos van het besluit onder 1 in
kennis te stellen door middel van een
brief en hen daarin te verzoeken het ingediende pro forma bezwaar in te trekken.
3. Om op twee aanvragen van de Stichting
Molenbezit Heerde uit 2018 het besluit te
heroverwegen, op grond van de in dit
voorstel genoemde argumenten, op basis
van hiertoe afzonderlijk voor te leggen
voorstellen.

13 Inkoop plusproduct regio
coördinator Statushouders

1. Bij de GGD 44 uren in te kopen van het
Akkoord.
plusproduct regio Coördinator Statushouders .
2. De kosten, ten bedrage van € 3.929,00
(44 uur x € 89,29), ten laste te brengen
van de rekening kostenplaats
585150/4424188 Maatschappelijke begeleiding.
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