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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 30 april 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en H.J. Berkhoff en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer deelt mee dat Liander
alle beroepsprocedures inzake de precariobelasting heeft ingetrokken. Daarmee
zijn alle precario-opbrengsten definitief.
Een memo Ari volgt.
- Wethouder Meijer meldt dat uit recente
MKB-onderzoek de waardering voor gemeente laag is. Ook BCH herkent zich
hierin niet. Uitkomsten onderzoek worden
nog meegedeeld aan college en raad.
- Zondag winkelopenstelling: wethouder
Meijer heeft de supermarkten en andere
betrokkenen geïnformeerd over het
standpunt van het college. Hierop is verschillend gereageerd. Een memo ARI
is verzonden.
- Boventallig veld Molenbeek: wethouder
Berkhoff heeft gesprek gehad met alle
betrokkenen en afgesproken dat er enkele bordjes worden geplaatst.
- PlusOV: nieuwe aanbesteding heeft niet
geresulteerd in deelname lokale bedrijven. Overigens is zojuist bekend geworden dat dagvaarding WdK is ingetrokken.
- Burgemeester overweegt niet aanwezig te
zijn bij uitreiking bevrijdingsvuur in Wageningen, aangezien ze geen handeling
zou hoeven te verrichten.
- Vliegveld Lelystad: nieuwe situatie is dat
vliegtuigen eerder stijgen waardoor overlast Heerde alleen toeneemt. Burgemeester wil bestuurlijke acties uitbreiden; in
eerste instantie in regioverband.

2 Openbare besluitenlijst van
23 april 2019

Vast te stellen.

Bij agendapunt 9 vervalt het
tweede beslispunt.

Blad 1

Nr Onderwerp
3 Onderzoek ICT
samenwerking H2O/NEO

Advies

Besluit
Voorts akkoord.

1. Opdracht te verlenen aan de gemeenteConform advies.
secretaris om met zijn collega’s een opdrachtformulering op te (laten) stellen
voor een onderzoek naar samenwerking
op informatisering & automatisering tussen Elburg, Hattem, Heerde, Oldebroek
en Nunspeet;
2. Bij deze opdrachtformulering uit te gaan
van bijgaande notitie “Toekomstverkenning Informatiesamenwerking voor
H2ONE” en deze opdrachtformulering
uiterlijk 1 oktober (of zoveel eerder als
mogelijk) ter vaststelling voor te leggen
aan de colleges van Elburg, Hattem,
Heerde, Nunspeet en Oldebroek;
3. De raad op 6 mei te informeren over dit
besluit en het aanstaande onderzoek, via
bijgaande memo ARI.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
4 Uitvoeringsplan 2019
1. Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 vast
Integraal Veiligheidsbeleid
te stellen;
2. Het plan ter kennisname toe te zenden
aan de commissie Samenleving.

Conform advies.

5 Prioriteiten voor het
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde
Conform advies
Integraal Veiligheidsplan
prioriteiten voor het integraal Veilig2020 – 2023 Noord Veluwe
heidsplan 2020-2023.
2. De commissie Samenleving dienovereenkomstig voor te stellen in haar vergadering van 3 juni 2019.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
6 Huisvestingsverordening
gemeente Heerde

De verordening tot wijziging van de HuisCollege besluit om de raad een
vestingsverordening van de gemeente
voorstel te doen tot gewijzigde
Heerde 2015(1ste wijziging) vast te stellen. vaststelling van de Huisvestingsverordening van de gemeente
Heerde 2015 (1e wijziging).

Blad 2

