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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 26 oktober 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

N.v.t.

2 Openbare besluitenlijst van
12 oktober 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Programmabegroting 20222025

1. In te stemmen met de Programmabe- 1. Akkoord.
2. Na aanvulling raadsvoorstel,
groting 2022-2025;
akkoord.
2. De raad voor te stellen om:
• De effecten van de Septembercirculaire te betrekken en te verwerken
in de Programmabegroting 20222025;
• De in de Septembercirculaire beschikbaar gestelde coronagelden
ad. €171.797,- voor 2021 en ad.
€37.137,- voor 2022 toe te voegen
aan de ‘reserve corona’;
• De Begroting 2022 vast te stellen;
• In te stemmen met de Meerjarenraming 2023-2025;
• De investeringskredieten die in de
begroting zijn opgenomen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Participatie onder de Omgevingswet: Verplichte participatie en ‘Participatiebe-leid
fysieke leefomgeving’

1. De gemeenteraad, door middel van
bijgevoegd raadsvoorstel, voor te
stellen om (overeenkomstig artikel
16.55 lid 7 Omgevingswet) geen gevallen van buitenplanse omgevingsplansactiviteiten aan te wijzen waarin
participatie verplicht is;

Blad 1

1. Akkoord.
2. Akkoord, waarbij college instemt met concept.

Nr Onderwerp

Advies
2. Kennis te nemen van het concept
‘Participatiebeleid fysieke leefomgeving’ en het concept door middel van
bijgevoegde raadsvoorstel voor besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Besluit

5 Planologische medewerking
1. Planologische medewerking te verle1 t/m 5: Akkoord.
Kommerseweg ongenummerd
nen aan het realiseren van een
6. Na aanvulling, akkoord.
nieuwe woning met landschapsinvesteringen aan de Kommerseweg ongenummerd te Heerde (HDE00A 2215);
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Kommerseweg ongenummerd, Heerde”
met bijbehorende stukken conform de
wettelijke bepalingen ter inzage te
leggen;
3. De anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling te accorderen en ondertekenen;
4. In te stemmen met bijgevoegde actieve raadsinformatie;
5. De initiatiefnemer te informeren conform de brief in bijlage 3;
6. De omwonenden te informeren conform de brief in bijlage 6.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
6 Zoetwatervoorziening OostNederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027)

In te stemmen met de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening OostNederland 2e fase Deltaprogramma
(2022-2027).

Conform advies.

Burgemeester besluit om:
Wethouder Y. Cegerek te mandateren de
bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027) namens het
college te ondertekenen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Beantwoording schriftelijke
vragen Memo actieve raadsinformatie 2021-96 Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en
Wmo over 2020

1. Akkoord te gaan met de beantwoorConform advies.
ding van de schriftelijke vragen ingediend door de fractie van D66/Groen
Links met betrekking tot het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd
2020, zoals beschreven in bijgevoegd
document ‘Beantwoording vragen
D66/GL memo ARI 2021-96 Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over
2020;
2. De beantwoording toe te sturen naar
de raad.

8 Vrijstelling giften mensen
met een bijstandsuitkering

1. Voor mensen met een bijstandsuitke- 1. Akkoord.
ring een vrijstelling van giften te rea- 2. Na aanvulling, akkoord.
liseren van € 1.200 per jaar, ingaande
per 1 januari 2022, door de beleidsre-

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
gels giften schadevergoedingen en
geldleningen voor levensonderhoud –
Participatiewet vast te stellen;
2. De raad via bijgaande actieve raadsinformatie te informeren.

Blad 3

Besluit

