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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 11 januari 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en locoalgemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat in de jaarverantwoording
de kinderopvang de A-status
heeft behouden.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de Managementletter met
de accountant is besproken.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de energiecoöperaties van
Hattem, Oldebroek en Heerde
samenwerken.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat er een bestuurlijk gesprek
plaatsvindt n.a.v. de inspraakreactie van de voorzitter van VV Heerde op 10 januari.
- De burgemeester brengt het
verzoek van een raadslid om
plaatsing van verkeersbord
over.

2 Openbare besluitenlijsten van
22, 24 en 29 december 2021

Vast te stellen.

3 Nota reserves en
voorzieningen 2022

1. In te stemmen met de nota reserves
Na aanpassing raadsvoorstel,
akkoord.
en voorzieningen 2022.
2. De raad voor te stellen om:
a. De Nota reserve en voorzieningen
2022 vast te stellen;
b. In te stemmen met het vormen
van de bestemmingsreserve grondexploitatie en de bestemmingsre-
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
serve bijdrage sociale woningbouw;
c. In te stemmen met de financiële
mutaties conform overzicht in bijlage 1 van de nota reserve en
voorzieningen 2022 en deze te verwerken in de begroting 2022.
d. De nota reserve en voorzieningen
2015 in te trekken.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 3e wijziging Gemeenschappe- 1. Onder voorbehoud van toestemming
Conform advies.
lijke Regeling VNOG
van de raad de 3e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vast te stellen;
2. de raad voor te stellen het college
toestemming te verlenen voor het
vaststellen van de 3e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
5 Anterieure Overeenkomst
Zwolseweg 1

In te stemmen met de bijgevoegde
ante-rieure overeenkomst.

Conform advies. Overeenkomst
behoeft enkele aanpassingen.

6 Brief aan Gedeputeerde Staten inzake concept recreatiezoneringsplan Veluwe

1. In te stemmen met bijgaande brief
(en bijlagen) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland als reactie op het
concept Recreatiezoneringsplan Veluwe;
2. De definitieve brief en bijlagen ter
kennisname te sturen naar de gemeenteraad.

Conform advies.

7 Consultatie oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s

De raad via bijgaand voorstel in overwe- Conform advies.
ging te geven geen wensen en bedenkingen in te brengen naar aanleiding van
de door de VNOG voorgenomen oprichting van en deelname aan stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.

8 Discussienota het Honk

De commissie Ruimte om advies te vragen over het voorkeursplan voor het
Honk door middel van bijgevoegde discussienota

9 Eindrapport commissie Van
der Jagt/Van Arkel VNOG

In het kader van het financiële herstelConform advies.
proces van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG):
1. Met instemming kennis te nemen van
het eindrapport van de commissie
Van der Jagt/Van Arkel en de daarbij
behorende aanbiedingsbrief van het
dagelijks bestuur van de VNOG.
2. In te stemmen met de wijze van afdoening van dit proces door:
A. verzending van bijgaande reactiebrief aan het dagelijks bestuur van
de VNOG;
B. de gemeenteraad van zowel aanbiedingsbrief met eindrapport als
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
reactiebrief daarop te informeren
via bijgaande memo ARI.

Besluit

10 Afwegingsruimte woningsplitsing, inwoning en tijdelijke woning

De Afwegingsruimte woningsplitsing,
inwoning en tijdelijke woning overeenkomstig het concept per 1 februari 2022
toe te passen;
Vanaf 1 februari 2022 gebruik te maken
van de algemene verklaring van geen
bedenkingen die door de gemeenteraad
voor deze categorieën van gevallen is
afgegeven.

Conform advies.
De raad via een memo ARI
informeren.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
11 Jaarverslag leerplicht 20202021

1. Het jaarverslag leerplicht 2020-2021
Conform advies.
vast te stellen;
2. Het jaarverslag leerplicht 2020-2021
ter informatie middels een ARI met de
raad te delen;

Rondvraag
a Overdrachtsdossier gemeenteraad

Organisatie en college stellen
een overdrachtsdossier op voor
gemeenteraad:
- Berenschot-rapport en duiding
van de rapportage als oplegger;
- Opgaven die spelen en gaan
spelen door ambtelijke organisatie ;
- Reflectie van het college op het
huidige collegeprogramma

Blad 3

