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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 18 mei 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, 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

Burgemeester meldt dat intentie
is om in september een lokale
Veteranendag te organiseren.

2 Openbare besluitenlijst van
11 mei 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Treasurystatuut gemeente
Heerde 2021

Het geactualiseerde treasurystatuut van Conform advies.
de gemeente Heerde genaamd
‘treasurystatuut gemeente Heerde 2021’
ter vaststelling aan te bieden aan de
raad.

4 Verrekening neveninkomsten
politieke ambtsdragers 2020

Vast te stellen dat er op basis van de
Conform advies.
adviezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) geen
neveninkomsten zijn van de politieke
ambtsdragers mevrouw Groen-Scheele,
de heer Wiggers, mevrouw Cegerek, de
heer Berkhoff en de heer Meijer die voor
verrekening in aanmerking komen over
2020.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Verbeterde motivering
weigering handhaving
camping Het Kromholt

De verbeterde motivering onder de
weigering om handhavend op te treden
tegen de aanwezigheid van 30 stacaravans op camping Het Kromholt, zoals
vervat in de bij dit besluit behorende
brief d.d. 11 mei 2021, vast te stellen.

Conform advies.

6 Vaststellen een vernieuwd
Damoclesbeleid

De burgemeester een vernieuwd
Damoclesbeleid te laten vaststellen.

Zonder op- en aanmerkingen
kennis te nemen van het door
de burgemeester vast te stellen
vernieuwde Damoclesbeleid.

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

7 Aanpak van jeugdoverlast op
het plein van De Rhijnsberg

Maatregelen te nemen tegen jeugdover- Conform advies.
last op het schoolplein van De Rhijnsberg bestaande uit:
1. Bebording ‘Artikel 461 Sr’ aan te laten
brengen en deze te laten gelden van
20.00 uur tot 07.00 uur.
2. Bebording te laten aanbrengen met
spelregels die gelden op het plein
voor de uren overdag tot 20.00 uur
waarbij men bij het niet naleven ervan ook wordt aangemerkt als zijnde
onbevoegd aanwezig.
3. Onderzoek te laten doen naar (kosten
van) aangepaste verlichting en kleine
uitbreiding camerasysteem.
4. Een aanpassing van de toegankelijkheid van het plein te onderzoeken in
samenspraak met de school en te zijner tijd ons college een passend voorstel te doen tot wijziging ervan.

8 Geluidsmaatregelen A50

De gemeenteraad via bijgevoegde memo Conform advies.
ARI te informeren over de wijze waarop
de gemeente heeft gereageerd op:
1. de plannen van Rijkswaterstaat voor
het treffen van geluidsmaatregelen op
de A50 en
2. de zorg van inwoners naar aanleiding
van die plannen.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
9 Wildroosters Wapenveld

10 Heidagen Mobiliteit CTR

1. De raad in de voorjaarsnota 2021
voorstellen om een investeringsbedrag van € 20.000,00 exclusief BTW
beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van wildroosters in het
Wapenvelder Zand en de Molenweg;
2. De maatregelen wel/niet voorafgaande aan besluitvorming over de voorjaarsnota uit te voeren.

1. Akkoord;
2. de maatregelen voorafgaand
aan besluitvorming voorjaarsnota uit te voeren.

Kennis te nemen van de ‘heisessies’ en
de gekozen prioritering over mobiliteit
binnen de CTR.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
11 Tussentijdse evaluatie
1. De tussenevaluatie van het UitvoeUitvoeringsprogramma Jeugd
ringsprogramma Jeugd 2019-2021
2019-2021
vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Actieve raadsinformatie.

Conform advies.

12 Vervanging tennisbanen HLTC 1. Akkoord te gaan met verlenen van
een subsidie ter hoogte van
€ 58.463,65 aan tennisvereniging
HLTC voor de vervanging van zeven

Akkoord, waarbij duurzame oplossingen als suggestie wordt
meegegeven.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
tennisbanen en het bijbehorende hekwerk, conform de bijlage uit de Kadernota Accommodatiebeleid;
2. In de subsidiebeschikking op te nemen dat een deel van dit bedrag
(€ 30.625,00) wordt uitbetaald in
2021 en een deel van dit bedrag
(€ 27.838,65) in 2023, mits de raad
bij de begroting 2023 akkoord gaat
met het desbetreffende investeringsbedragen
3. € 28.000,00 extra op te nemen bij de
investeringslijst van 2023.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
13 Verzoek benoeming
trouwambtenaar voor één
dag

De heer E.M. Schippers te benoemen als Conform advies.
buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand in de gemeente Heerde voor één
dag, te weten zaterdag 21 augustus
2021.

14 Bekrachtiging opgelegde
geheimhouding ENSIA
verantwoording

De door het college opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring en de
overige rapportages te bekrachtigen op
grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet.

Blad 3

De raad voor te stellen de
geheimhouding te bekrachtigen

