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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 8 december 2020
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
1 december 2020

Secretaris meldt dat de herverdeling gemeentefonds is uitgesteld tot 2023.
Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar (1)
Koerberseweg 13

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren; Conform advies.
en
2. het bestreden besluit van 5 juni 2020
in stand te laten, met alsnog vermelding van de overige aangetroffen materialen; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

4 Beslissing op bezwaar (3)
Koerbergseweg 13

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
en
2. het bestreden besluit van 9 juni 2020
in stand te laten; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Conform advies.

5 Nadere regels urgentie –
Grondslag:
Huisvestingsverordening

1. Vast te stellen de nadere regels urgentie – Grondslag:
Huisvestingsverordening gemeente
Heerde 2021;
2. vast te stellen het reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling
(Enserve), en het reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling
Noord-Veluwe 2015 per 1 januari
2021 in te trekken;
3. de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 en artikel 9 van de Huisvestingsverordening (besluiten over urgentieaanvragen) per 1 januari 2021

Conform advies.

Blad 1

Nr Onderwerp

6 Strategische hoofdlijnen ten
behoeve van invoering
Omgevingswet

Advies
Besluit
te mandateren aan Enserve, en het
mandaat aan de urgentiecommissie
Noord-Veluwe per 1 januari 2021 in
te trekken;
4. de bevoegdheden als bedoeld in artikel 6 van de Huisvestingsverordening
gemeente Heerde 2021 (m.b.t. aanvragen huisvestingsvergunning) voor
woningen te mandateren aan de
directeur-bestuur van Woningstichting
Triada. Diegene kan ondermandaat
verlenen aan andere medewerkers;
5. het reglement commissie bezwaarschriften Noord-Veluwe 2015 in te
trekken.
1. In te stemmen met de inhoud van het 1. Akkoord;
document Strategische lijn Omge2. het document ter vaststelling
vingswet;
voor te leggen aan gemeen2. Het document aan de raad aan te leteraad.
veren in de vorm van een discussienota/raadsvoorstel/advies commissie
Ruimte (doorstrepen wat niet van
toepassing is).

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 VVV-bon voor
bijstandsgerechtigden

Alle bijstandsgerechtigden een VVV-bon
met een handgeschreven kaart te
verstrekken van € 50,00.

Blad 2

Akkoord, d.w.z. het verstrekken
van een Heerder cadeaukaart ter
waarde van €50,00.

