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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 2 februari 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer 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

- Recreatiezonering: wethouder
Meijer meldt dat het bestuurlijk overleg meer tijd en gelegenheid geeft voor lokaal bestuurlijke afwegingen.

2 Openbare besluitenlijst van
26 januari 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 BDO-benchmark Nederlandse
gemeenten 2021

Kennis te nemen van:
De benchmark die BDO heeft uitgevoerd
betreffende de financiële positie van de
gemeenten in 2019.

Na aanvulling memo ari,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Aanvraag omgevingsvergunning hondenvereniging
‘De hondenvriend’, Kamperweg 78c

Aan hondenvereniging ‘De Hondenvriend’ omgevings-vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar, voor
het plaatsen en gebruiken van een clubgebouw (vervanging) en het legaliseren
(en gebruiken) van hekwerken,
trainingstoestellen, lichtmasten en
aanverwante objecten op het perceel
Kamperweg 78c in Heerde.

Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek extra inrit
Zuppeldseweg 41

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Convenant samenwerkingsafspraken nazorg jongeren
uit JJI

In te stemmen met de ondertekening
van het Convenant samenwerkingsafspraken nazorg jongeren uit een justitiële jeugdinrichting.

Conform advies.

7 Extra formatie buurtsportcoaches, cultuurmakelaar en
medewerker schulddienstverlening

1. De formatie van de buurtsportcoaches Conform advies.
uit te breiden met 1,0 fte voor in
ieder geval 1 jaar.
2. De formatie van de cultuurmakelaar
voor het schooljaar 2021-2022 uitbreiden van 0,4 fte naar 0,6 fte voor
in ieder geval 1 jaar.
3. De formatie schulddienstverlening uit
te breiden met 0,22 fte (8 uur per
week) voor in ieder geval 1 jaar.
4. De raad voor te stellen om bij de
voorjaarsnota 2021 vanuit het reserve SMV 2021 respectievelijk
€ 70.000,00, € 14.000,00 en
€ 15.000,00 beschikbaar te stellen
voor de drie bovenstaande uitbreidingen van formaties. Totaal komt dit
neer op € 99.000,00.

8 Regionale
samenwerkingsagenda

De bijgevoegde regionale samenwerkingsagenda 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Na aanvulling omschrijving
onderwerp, akkoord.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Verzoek benoeming trouwambtenaar voor één dag

Mevrouw H.H.M. Peters te benoemen als Conform advies.
buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand in de gemeente Heerde voor één
dag, te weten vrijdag 25 juni 2021.
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