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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 28 april 2020
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, 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

- Lintjesregen: burgemeester
geeft terugkoppeling over de
bekendmaking afgelopen
vrijdag.
- Burgemeester meldt dat ze
naar aanleiding van signalen
uit samenleving besloten
heeft de Pitch & Putt te
sluiten.

2 Openbare besluitenlijst van
21 april 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Rechtspositieregeling babs
1. In te stemmen met de Rechtspositiere- 1 + 2: akkoord;
2020 Arbeidsovereenkomsten
geling BABS Heerde 2020;
3 + 4: na aanvulling (art.
en aanwijzingsbesluiten
2. De Rechtspositieregeling BABS Heerde
8.3), akkoord;
(nieuwe) babsen
2018 te vervangen door de Rechtsposi- 5:
akkoord.
tieregeling BABS Heerde 2020;
3. Met de volgende zittende babsen een
arbeidsovereenkomst aan te gaan inclusief het bijhorende aanwijzingsbesluit: mevrouw Jagersma, mevrouw
van der Linden, mevrouw MolewijkBakker en de heer van Ark;
4. Met de volgende nieuwe babsen een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, inclusief het bijhorende aanwijzingsbesluit: mevrouw Den Hartog, mevrouw
Draaijer en de heer Koorn;
5. De benoeming van de volgende babsen
op hun verzoek formeel te beëindigen:
mevrouw Bouwstra-Krol, mevr. Van
Der Vliet-Verloren van Themaat, de
heer Visser, en de heer Westerkamp.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Financiële stukken Omge-

Kennis te nemen van de financiële

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp
vingsdienst Noord-Veluwe

5 Vraagpunten toeristenbelasting Heerde 2019 en 2020

Advies
stukken van de Omgevingsdienst NoordVeluwe (ODNV) en ten aanzien van deze
stukken de gemeenteraad te adviseren
om:
1. Kennis te nemen van de
a. Jaarstukken 2019;
b. Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024;
c. Tweede begrotingswijziging 2020.
2. Geen zienswijzen op de stukken in te
dienen.

Besluit

1. Geen kwijtschelding te verlenen van het 1 + 2: akkoord;
betalen van toeristenbelasting 2019;
3.
aanhouden in afwach2. Op onderbouwd verzoek en terughouting van nadere infordende toepassing, uitstel te verlenen
matie.
voor het betalen van de aanslagen
12/5: akkoord.
toeristenbelasting 2019 voor de (fysieke) recreatiebedrijven tot voorlopig
1 september 2020;
3. Niet af te zien van het heffen van toeristenbelasting over belastingjaar 2020.
Wel schorten we het opleggen van
voorlopige aanslagen 2020 op, waarschijnlijk volgt in 2021 een verzoek om
definitieve aangifte over 2020 te doen.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
6 Grootonderhoud Zwolseweg
Heerde

1. Het voornemen om grootonderhoud uit 1a. Instemming met voornete voeren aan de Zwolseweg en het
men tot grootonderhoud
fietspad tussen de rotonde met de Moen invoeren maximum
lenweg en de kruising Groteweg-Veldsnelheidslimitet van 60
weg-Bankenburgerweg en het invoeren
km/h;
van een maximum snelheidslimiet van 1b. instemming om dit voor60 km/h op het tracé voor te leggen
nemen voor te leggen aan
aan aanliggende bewoners van woningomwonenden en bedrijven;
en en bedrijven en busmaatschappij
2. akkoord.
Keolis;
2. na ontvangst van de reacties een besluit te nemen over de definitieve uitvoering.

7 Ontwerpbegroting Regio
Stedendriehoek 2021

De gemeenteraad voor te stellen:
Conform advies.
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Stedendriehoek
inclusief de meerjarenraming 2022 –
2024;
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming
2022 - 2024 in te dienen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Renovatie kunstwerk de
Carrousel

1. In te stemmen met de renovatie van
Conform advies.
het kunstwerk de Carrousel;
2. Garant te staan voor een overschrijding
van de offerteprijs voor een bedrag van
maximaal € 350,00;
3. Dit bedrag ten laste te laten komen van

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
de algemene middelen en te boeken op
de rekening 565100 Kunst & Cultuur /
4425045 Gebiedsgericht cultuurbeleid.

9 Verlenging samenwerkings1. In te stemmen met verlenging van de
1.
Akkoord, inclusief inovereenkomst Basismobiliteit
samenwerkingsovereenkomst Basismostemming met conceptProvincie Gelderland
biliteit met de provincie Gelderland tot
brief PlusOv aan provin1 januari 2022.
cie;
2. De raad via bijgevoegde ARI van het
2 + 3: akkoord.
besluit onder 1 op de hoogte te
brengen.
3. Het bestuur van PlusOV het besluit
kenbaar maken via bijgevoegde brief.
10 2e wijziging Gemeenschappe- 1. De 2e wijziging van de Gemeenschaplijke regeling Basismobiliteit
pelijke regeling Basismobiliteit te treffen conform bijgevoegd voorstel tot
tekstwijziging 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit
onder de voorwaarde dat de raad hiervoor toestemming verleent;
2. de raad voor te stellen toestemming te
verlenen voor het treffen van deze 2e
wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Basismobiliteit.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
11 Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Streekarchief HEH

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening
2019 conform de Gemeenschappelijke
Regeling Streekarchief 2007.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2021
Conform de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief 2007.
3. De begroting 2021 e.v. van de gemeente Heerde aan te passen op basis
van de gegevens.

Blad 3

Akkoord, waarbij in overleg
met portefeuillehouder memo
ari wordt aangepast.
conform de Gemeenschappelijke Reg

