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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 29 maart 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en lo-calgemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielshuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Wethouder Cegerek heeft het
P-beraad mobiliteit bijgewoond en geeft een toelichting
op de ontwikkelingen F50.
- De wethouders Cegerek en
Nienhuis zijn naar de afscheidsreceptie van wethouder
Stukker, gemeente Apeldoorn,
geweest.
- Wethouder Meijer is gastredacteur voor de komende editie
van High Five geweest.
- Het college heeft gesproken
over de verkeersmaatregelen
bij de noodopvang aan de
Groteweg en is voorstander
van bebording.

2 Openbare besluitenlijst van
22 maart 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen om het beConform advies.
Stationsstraat 9-11
stemmingsplan ‘Stationsstraat 9-11 te
Heerde’ met identificatienummer
NL.IMRO.0246.420HDEBPStations9VA01 gewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is;
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Nr Onderwerp

Advies
Besluit
3. In te stemmen met overdracht van de
eerder gesloten anterieure overeenkomst met betrekking tot deze locatie;
4. In te stemmen met de wijzigingen van
de bovengenoemde anterieure overeenkomst, als vastgelegd in bijgevoegde addendum.
5. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

4 Definitieve verklaring van
geen bedenkingen MSV-NOV

1. Voornemens te zijn als volgt op de
aanvraag omgevingsvergunning van
de MSV-NOV, d.d. 2 juni 2020 te besluiten: ten aanzien van het gewenste
gebruik van de inrichting de voorschriften van de geldende Milieuvergunning en revisie daarop van toepassing te verklaren en dit gebruik
overeenkomstig planologisch toe te
staan waar deze thans in strijd is met
het geldende bestemmingsplan;
2. In te stemmen met de anterieure
overeenkomst.
3. De raad voor te stellen:
a. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
b. De ingediende zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren;
c. Een definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de van de aanvraag Omgevingsvergunning van
de MSV-NOV als bedoeld onder
punt 1.
d. Geen exploitatieplan vast te stellen
omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

5 Huurprijsbeleid 2022-2023

1. De huurprijs van de volgende geConform advies.
meentelijke woning met 2,3% te verhogen per 1 juli 2022:
- Vesser Enkweg 6 te Veessen;
2. de huurprijzen voor de volgende gemeentelijke standplaatsen voor woonwagens met 2,3% verhogen per 1 juli
2022:
- Standplaatsen Krimpenbos 14 en 15
te Wapenveld;
3. kennis te nemen van de MG-circulaire
huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

6 Jaaroverzicht Archeologie
2019

Kennis te nemen van:
1. Het Archeologisch jaaroverzicht van
de gemeente Heerde 2019;
2. De actieve raadsinformatie voor gemeenteraad.

Conform advies.

7 Planologische Medewerking
De Steeg 18

1. Medewerking te verlenen aan het
realiseren van 1 nieuwe woning op
het perceel De Steeg 18 te Wapenveld (HDE00M2015) na sloop van de

Conform advies.

Blad 2

Conform advies, met dien
verstande dat de verruiming
maximaal bebouwingsoppervlak
van 450 naar 1000m2 moet
zijn: van 550 naar 1000m2.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
bestaande bebouwing;
2. In te stemmen met de bijgevoegde
anterieure overeenkomst;
3. In te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan
(NL.IMRO.0246.867BUWSTEEG18ON01) en het plan voor een periode
van zes weken ter inzage te leggen,
conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, nadat de anterieure
overeenkomst is getekend en de plankosten (o.a. leges) zijn voldaan;
4. de initiatiefnemer op de hoogte te
brengen van uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.

8 Planschadeverzoek
Kamilleweg 17 Heerde

1. Het advies van SOAZ van maart 2022
over te nemen en ten grondslag te
leggen aan dit besluit;
2. Het planschadeverzoek van verzoekers met betrekking tot het plan veroorzakende besluit af te wijzen;
3. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 niet aan de aanvragers terug te betalen.
4. De verzoekers en derde-belanghebbende schriftelijk te informeren door
bijgaande conceptbrieven.

9 Statutenwijziging stichting
Visit Heerde

Ermee in te stemmen dat de Stichting
Conform advies.
Visit Heerde - als gevolg van de inwerktreding van de WBTR - de volgende tekst
opneemt onder de ‘belet- en ontstentenisregeling’ in de statuten van de stichting: “Bij belet of ontstentenis van alle
bestuurders is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde bevoegd om één of meerdere
personen aan te wijzen om tijdelijk in
het bestuur van de organisatie te voorzien”.

10 Uitvoeringsovereenkomst
1. In te stemmen met de concept UitOndernemersfonds gemeente
voeringsovereenkomst OndernemersHeerde
fonds gemeente Heerde voor de periode 2022-2026;
De burgemeester besluit om:
1. Wethouder economische zaken
W.I. Meijer te machtigen de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen
namens de gemeente.
11 Vergoeding kosten GG advisering Holtgräve-orgel

Conform advies.

Conform advies.

1. Het Gelders Genootschap te verzoeConform advies.
ken de Hervormde Gemeente Heerde
te adviseren over de restauratieplannen met betrekking tot het Holtgräve
orgel;
2. De kosten voor advisering van het
Gelders Genootschap voor maximaal
10 uur a € 100,00 per uur voor rekening van het budget Monumentzorg te
laten komen.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
12 Overeenkomst DRIS-displays
Openbaar vervoer

1. De Overeenkomst voor gebruik en be- Conform advies.
heer van de DRIS-displays bij bushaltes vast te stellen (Bijlage 1) en te
ondertekenen.
2. Ondertekening van de overeenkomst
te mandateren aan Wilma Blankvoort,
manager Realisatie, Onderhoud & Beheer.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
13 Inspraak kaderdocument
sociaal domein 2022-2026

1. Het concept kaderdocument sociaal
domein 2022-2026 voor inspraak en
advies voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.
2. Het concept kaderdocument sociaal
domein 2022-2026 vrij te geven voor
inspraak.

Conform advies.

14 Nadere regel leefgeld
Oekraïense Vluchtelingen

In te stemmen met de nadere regel
Leefgeld Oekraïense Vluchtelingen.

Conform advies.
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