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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 17 maart 2020
Aanwezig: locoburgemeester W.I. Meijer, wethouders H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijsten van
3 en 10 maart 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Vaststellen concept RES
Cleantech regio

1. De concept regionale energiestrategie
(RES) voor de Cleantech regio vast te
stellen;
2. De gemeenteraad te consulteren over
de concept RES en aanvullingen,
wensen of opmerkingen te inventariseren als inbreng voor de RES 1.0.

1. Akkoord.
2. Na tekstuele aanvulling,
akkoord.

4 Beantwoording schriftelijke
vragen ASK

In te stemmen met de beantwoording van Conform advies.
de schriftelijke vragen over het oefenen
op het terrein van het Artillerie Schietkamp (ASK) ’t Harde en de griffie te
vragen deze te verzenden.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Locatie 0-100+ Heerde

1. Over te gaan tot de ontwerp- en
1. Akkoord, voor zover realirealisatiefase voor een locatie 0-100+
satie past binnen budget.
in Heerde aan de Sportlaan 2h.
2. Met aanvulling, akkoord.
2. De gemeenteraad te informeren via een
raadsinformatie.

6 Advies over scenario’s
voorzetting huishoudelijke
ondersteuning Heerde 2021

Discussienota inzake scenario’s voorzetting huishoudelijke ondersteuning
Heerde 2021 voor te leggen aan de
commissie

Conform advies.

7 Huurvergoeding Sprengen
College

In principe te besluiten:
1. Het verzoek van het bestuur van het

1. Akkoord, waarbij college het
verzoek beschouwt als

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
Sprengen College om vergoeding van
de huurkosten van de houtwerkplaats
op de locatie Groteweg gedeeltelijk in
te willigen.
2. De vergoeding te bepalen op 160/573
gedeelte van de maandelijkse huur
i.c. € 701,29.
3. Deze vergoeding in te laten gaan op
1 januari 2020.
4. Het principe besluit onder 1 tot en met
3 voor te leggen aan het OOGO.

Besluit
spoedaanvraag.
2. t/m 3.: Akkoord.
4: Vervallen

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
8 ENSIA uittreksels PNIK en
BRP

1. In te stemmen met de inhoud van het
uittreksel BRP.
2. Het uittreksel BRP te ondertekenen.
3. In te stemmen met de inhoud van het
uittreksel Reisdocumenten.
4. Het uittreksel Reisdocumenten te ondertekenen.

9 ENSIA verantwoording over
het jaar 2019

1. Akkoord te gaan met de uitkomsten van Conform advies.
de zelfevaluatie voor BAG, BGT en
BRO.
2. Akkoord te gaan met de uitkomsten van
de zelfevaluatie voor de aansluitingen
DigiD en Suwinet.
3. In te stemmen met het mandateren
van toezicht op uitvoering van de verbeteringen.
4. De collegeverklaring te ondertekenen.
5. Het niet-openbaar verklaren van de
collegeverklaring en bijlage 1 DigiD en
bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT
auditor met bijlagen, behoudens toezending van deze bijlagen aan de landelijke toezichthouder. Het niet-openbaar verklaren houdt verband met de
belangen genoemd in artikel 10,
tweede lid, onder b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur en geldt
voor onbepaalde duur.

Blad 2

Conform advies.

