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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 3 september 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en loco
algemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

Wethouder Cegerek:
- de open industriedag is als goed ervaren.
Er was veel uitwisseling onder ondernemers. Het was nuttig om vanuit de portefeuille contact te leggen.
- N.a.v. het bestuurlijk overleg Lucrato:
Lucrato wil eenvolgende keer wel mee
doen met de open industriedag.
Wethouder Meijer:
- de open industriedag was één van de
eerste activiteiten van het ondernemersfonds. Ondernemers hebben er ook veel
in geïnvesteerd. Complimenten voor de
ondernemers.
- heeft een bijeenkomst bijgewoond over
Lelystad Airport. De zes gemeenten zitten
op één lijn: geen vliegbewegingen boven
de zes gemeenten.
Burgemeester:
- heeft op 29 augustus de gemeentelijke
erepenning uitgereikt aan Jan Nitrauw.
- doet een oproep om tijdig stukken te
krijgen, zodat ze zich in het algemeen, en
in regio-overleggen, tijdig kan voorbereiden.
Wethouder Berkhoff:
- heeft met medewerkers van RO de initiatieven doorgenomen. De PAS zorgt echt
voor oponthoud, nu kunnen alleen grondhoudingen afgegeven worden.
- De opstart van het leerlingenvervoer is
vrijwel probleemloos verlopen.
Algemeen:
- het college wil graag een bedrijfsbezoek
brengen aan Van der Most, Bolletje en
Dalli de Klok. Maar ook een bezoek aan
de Bonenburg, wanneer wethouder Berk-

Blad 1

W

Nr Onderwerp

2 Openbare besluitenlijst van
27 augustus 2019

Advies
Besluit
hoff er weer bij kan zijn.
- Het college wil er naar toe dat alleen nog
emissievrije evenementen vergund worden. Graag een ambtelijk advies hierover.
- Het college wil, m.b.t. de renovatie van
het raadhuis, volgende week in het college inzicht in de stand van zaken en de
tekening op basis waarvan de aanbesteding wordt voorbereid.
Vast te stellen.

Na aanpassing besluit bij 14.2.,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Initiatief woningbouw
Sportlaan 2 Heerde

Een positieve grondhouding af te geven
voor de herontwikkeling van de locatie
Sportlaan 2 te Heerde ten behoeve van
woningbouw.

Akkoord. PAS en vereveningsbijdrage opnemen in brief.

4 Woningbouwontwikkeling
Nachtegaalweg/Groteweg
Wapenveld

De commissie Ruimte kennis te laten neConform advies.
men van de plannen voor de woningbouwontwikkeling op locatie Nachtegaalweg/Groteweg op basis van bijgevoegde discussienota met bijlagen (bijlage 1).

5 Grondhouding voor een
maatschappelijke ontwikkeling aan de Keetweg 5
en Badhuisweg 2 te Heerde

1. Een positieve grondhouding aan te ne1 t/m 3 akkoord.
men voor wat betreft maatschappelijke
4. Korte ARI verzenden, met
doeleinden op de locatie Keetweg 5. Dit
toelichting op verschil vorige
omvat het realiseren van 9 slaapplekken
initiatief en nadruk op opvang
voor jongeren met passende zorg;
jongeren uit de regio.
2. Een positieve grondhouding aan te nemen voor wat betreft maatschappelijke
doeleinden op de locatie Badhuisweg 2.
Dit omvat:
- Dagbesteding, dagbehandeling en onderwijs voor zorgbehoevenden;
- Een gezinshuis in de bestaande woning;
- Het behoud van de aanwezige kantoorruimtes;
- Het bouwen van een serre voor het gebruik van een kantine;
3. De initiatiefnemer te informeren over uw
besluitvorming conform de bijgevoegde
brief.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Achterstallig onderhoud
voetbalvereniging Wapenveld

1. De Raad voor te stellen:
a. aan VV Wapenveld een bedrag beschikbaar te stellen van € 58.970,67
inclusief BTW waarmee zij verantwoordelijk worden voor het oplossen
van het achterstallig onderhoud van
de kleedkamers.
b. dit bedrag te dekken middels een
éénmalige onttrekking uit de reserve
gebouwen.
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Akkoord, met aanpassing van de
stand van de reserve, na uitname en achterstallig onderhoud
resteert op het moment van het
besluit € 350.000,00.
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3. Bijgaand concept-raadsvoorstel conform
vast te stellen.
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