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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 8 juni 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

- Wethouder Cegerek is in gesprek geweest met de leerlingen basisschool Kristal naar
aanleiding van hun brieven.
- Wethouder Cegerek heeft bezoek gebracht aan STIP en
was onder de indruk van (circulaire) inrichting. Vanuit betrokkenheid overweegt college, indien mogelijk, een keer
in deze locatie te vergaderen.
- Wethouder Cegerek heeft
werkbezoek gebracht aan
dorpsraad Veessen/Vorchten
en o.a. ook de heringerichte
parkeerplaats De Noord bezocht.
- Wethouder Nienhuis heeft
werkbezoek aan diverse zorgverleners gebracht waarbij
vitaliteit en eenzaamheid gespreksonderwerpen waren.
- Wethouder Nienhuis meldt dat
er een gesprek heeft plaatsgehad tussen buurtbewoners
en medewerkers RWS.
- Wethouder Meijer geeft aan
dat vanuit de regiodeal Veluwe
gelden beschikbaar komen
voor Het Park van de Toekomst.

2 Openbare besluitenlijst van
1 juni 2021

Vast te stellen.

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar Wob
ENSIA

1. Het bezwaar tegen het Wob-besluit
Conform advies.
van 4 augustus 2020 deels gegrond
te verklaren voor wat betreft twee
punten:
• Bij de voorbereiding van dit Wobbesluit hebben nagelaten het verzoek
om openbaarmaking van de documenten geheimhouding rust tevens
aan te merken als een verzoek om
opheffing van de geheimhouding en
dit opheffingsverzoek niet hebben
doorgestuurd naar de raad;
• Het niet hebben vermeld welke documenten waarop de geheimhouding
rust niet openbaar worden gemaakt
en welke weigeringsgronden zijn
toegepast,
o En voor het overige ongegrond te
verklaren; en,
2. Het Wob-besluit van 4 augustus 2020
in stand te laten, zij het onder aanvulling van de motivering (1. Welke
documenten waarop geheimhouding
rust niet openbaar worden gemaakt
en 2. Welke weigeringsgronden aan
de niet openbaarmaking van die documenten ten grondslag ligt).
Om de raad voor te stellen:
3. Het bezwaar tegen het raadsbesluit
van 21 december 2020 ongegrond te
verklaren; en
4. Het raadsbesluit van 21 december
2020 in stand te laten, onder verbetering van de grondslag (van artikel 25,
tweede lid, van de Gemeentewet in
artikel 55, derde lid, van de Gemeentewet).

4 Gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn

1. In te stemmen met de gewijzigde
1 en 2: akkoord;
deelnemersovereenkomst van de
3. de kosten te dekken binnen
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisbestaande regeling.
vesting Nederlandse Gemeenten;
2. In te stemmen met de jaarlijkse vaste
beheervergoeding van € 2.000,00 ex.
BTW voor de basisdienstverlening;
3. Deze vaste beheervergoeding voor de
jaren 2022 en verder te verwerken in
de voorjaarsnota 2022 en perspectiefnota 2022 -2025.

5 Grondhouding Oenerweg 23

1. Geen positieve grondhouding aan te
1. Akkoord;
nemen voor wat betreft het slopen
2. brief in samenspraak met
van de bestaande bijgebouwen op het
portefeuillehouder aanpassen.
perceel Oenerweg 23 te Heerde en
het bouwen van een nieuw bijgebouw
van 450 m2;
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgaande brief.

6 Ontwerp vvgb solarcarport

1. De raad voor te stellen om een ont-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
Heerderstrand

7 Startnotitie Transitievisie
Warmte Gemeente Heerde

Advies
Besluit
werp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van
een solarcarport inclusief laadfaciliteiten op de parkeerplaats van het
Heerderstrand, omdat het initiatief
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) aangezien het kostenverhaal anderszins wordt verzekerd
(legesverordening en anterieure
overeenkomst);
3. In te stemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aan te bieden aan de initiatiefnemer.
De raad voor te stellen om in te stemmen met de Startnotitie Transitievisie
Warmte.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Kosten beheerder Hof van
Cramer 2020-2021

1. De Stichting Gemeenschapshuis Hof
Conform advies.
van Cramer voor de kosten van de
beheerder voor de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021
een bedrag van € 5.000,00 uit te betalen.
2. Dit bedrag van € 5.000,00 te dekken
uit de kostenplaats Hof van Cramer
(nr. 502590 / 4343999).

9 Vervanging veldverlichting
veld 1 en 3 vv Heerde door
LED

1. Akkoord te gaan met verlenen van
Conform advies.
een subsidie ter hoogte van
€ 12.007,05 aan VV Heerde voor de
vervanging van de veldverlichting van
veld 1 en 3 door LED, conform de bijlage uit de kadernota Accommodatiebeleid.
2. Dit bedrag van € 12.007,05 te dekken
uit het investeringsbudget voor sportaccommodaties (nr. 7531526 /
4333999).

10 Aanpak GHB

1. De aanpak GHB vast te stellen;
2. De aanpak GHB en het onderzoek
door het Trimbos-instituut met de
raad te delen door middel van het
organiseren van een themaraad op
15 juni 2021;
3. Hiervoor een bedrag van € 10.000,00
in de najaarsnota 2021 bij te ramen;
4. Bij de voorjaarsnota 2022 / perspectiefnota 2023-2026 een structureel
bedrag bij te ramen gebaseerd op de
werkelijke kosten / ervaringen van
2021.

1. Akkoord, inclusief verbreding
aanpak naar o.a. 3MMC;
2 en 3: akkoord;
4. vanaf 2022 op basis van werkelijke kosten 2021 een bedrag ter afweging mee te nemen in de Voorjaarsnota
2022 en Perspectiefnota
2023.

11 Verlenging Raamovereenkomst individuele

1. De raamovereenkomst individuele
voorzieningen voor jeugdigen en

Conform advies.

Blad 3

Nr Onderwerp
voorzieningen Jeugd en JW

Advies
maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet,
Wmo lokaal en Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen GGZ, met
twee jaar verlengen, t/m 31 december 2023;
2. de contractonderdelen jeugdbescherming en jeugdreclassering in de
raamovereenkomst voorwaardelijk
niet te verlengen;
3. via een actieve raadsinformatie de
raad te informeren over dit besluit.

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
12 Verzoek benoeming trouwambtenaar voor één dag

De heer D. Vijge aan te wijzen als
Conform advies.
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand in de gemeente Heerde
voor één dag, te weten vrijdag 16 juli
2021.

13 Stemmen met een visuele
beperking

1. Niet over te gaan tot aanschaf van
een stemmal met soundbox;
2. De verzoeker schriftelijk van dit besluit op de hoogte te stellen.

Blad 4

Conform advies.

