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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 3 maart 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 Meijer heeft samen met de burgemeester
een gesprek gehad met een
groep lokale agrariërs, waarbij hun zorgpunten als ondernemer naar voren zijn gebracht. Over enige tijd wordt
dit gesprek herhaald.
- Wethouder Meijer meldt dat
de lokale middenstandsvereniging met een aanbod wil
komen m.b.t. het lokaal besteden van de eindejaar tegoedbon ad € 75,00 voor gemeentepersoneel.
- Wethouder Berkhoff heeft de
afscheidsdienst van oudburgemeester De Boer namens college bijgewoond.

2 Openbare besluitenlijst van
18 februari 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Woonagenda gemeente
Heerde 2020 - 2023

1. De woonagenda gemeente Heerde 2020 1 t/m 4: akkoord.
– 2023, conform het concept, vast te
5: Na inhoudelijke aanvulling,
stellen;
akkoord.
2. De ingediende inspraakreacties ontvankelijk te verklaren;
3. Van oordeel te zijn dat de inspraakreacties geen aanleiding geven tot het
doorvoeren van wijzigingen in de
woonagenda;
4. De indieners van een inspraakreactie op
de hoogte te brengen conform de bijgevoegde brief met inspraaknota;

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
5. De raad te informeren via een actieve
raadsinformatie.

Besluit

4 Brief Bonenburgerlaan 50

De initiatiefnemer te informeren over de
Na inhoudelijke aanpassing,
besluitvorming van de discussienota van
akkoord,
4 februari 2020 ten aanzien van het initiatief aan de Bonenburgerlaan 50 conform
bijgaande brief.

5 Medewerking verlenen aan
het toepassen van functieverandering op het perceel
Meenseweg 3-5 d.m.v. een
bestemmingsplanherziening

1. Medewerking te verlenen aan het toeConform advies.
passen van functieverandering op het
perceel Meenseweg 3-5 d.m.v. een bestemmingsplanherziening;
2. in te stemmen met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst;
3. de vertegenwoordiger van initiatiefnemer (Reggehave B.V.) en de bewoners van de karakteristieke boerderij
Meenseweg 5 te informeren over uw
besluitvorming conform de bijgevoegde
brief.

6 Beslissing op bezwaar
Wapenvelder zand 13

Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren Na aanpassing brief, akkoord.
en het bestreden besluit in stand te laten.

7 Intrekken straatnaam

De openbare ruimte Schoolhof in te trekken.

Conform advies.

8 Huurprijsbeleid 1 januari
2020 tot en met 30 juni 2021

1. De huren van de volgende gemeentelijke woningen met 2,6% te verhogen
per 1 juli 2019:
- Veesser Enkeweg 6 te Veessen
- Groteweg 36 te Wapenveld
2. De huren van de gemeentelijke standplaatsen voor woonwagens met 4,1%
te verhogen per 1 juli 2019:
- Standplaatsen Krimpenbos 14 en 15
te Wapenveld.
3. Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni
2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Startnotitie Sporten en
1. In te stemmen met de ambities die zijn 1. Akkoord.
bewegen op de Noord Veluwe
opgenomen in de Startnotitie Sporten
2. Na redactionele aanpassing,
en Bewegen op de Noord-Veluwe.
akkoord.
2. De raad over deze ambities te informeren middels bijgevoegde concept ARI.
10 Evaluatie regionale visie
Noord-Veluwe Sport 20132020

1. De evaluatie van de regionale visie
1. Akkoord.
Noord-Veluwe sport 2013-2020 voor
2. Na redactionele aanpassing,
kennisgeving aan te nemen.
akkoord.
2. De raad over deze evaluatie te informeRen middels bijgevoegde concept ARI.

11 Gemeentegarantie vv WZC

De raad voor te stellen:
Conform advies.
1. Een garantstelling van € 150.000,00 te
Verlenen aan de vv WZC voor een door
hen aangegane lening van totaal
€ 300.000,00 onder de voorwaarde dat
De Stichting Waarborgfonds ook een

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
garantstelling van € 150.000,00 zal
verlenen.
2. Bijgaand concept raadsvoorstel conform vast te stellen.

Blad 3

Besluit

