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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 21 januari 2020
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

College wil graag samen met raad en ambtenaren meedoen aan de Samenloop voor
Hoop. Dit wordt besproken met de griffier
en het MT.

2 Openbare besluitenlijst van
14 januari 2020

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

3 Mandaatbesluit 2020 en
Mandaat GGNet

1. Het Mandaatbesluit gemeente Heerde
2020 vast te stellen;
2. Het Mandaatbesluit gemeente Heerde
2018 in te trekken;
3. De volgende bevoegdheden te mandateren aan het Advies- en Meldpunt verward gedrag van GGNet:
- Het aannemen van een melding over
een persoon die woonachtig is in gemeente Heerde of aldaar overwegend
verblijft voor wie de noodzaak tot
geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend
met verplichte zorg, zou moeten
worden onderzocht.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Planning P&C-cyclus 2020

De P&C-planning 2020 vast te stellen.

Conform advies.
Voorstel om midzomeranalyse
en najaarsnota in elkaar te
schuiven wordt gedragen door
het college.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Vaststelling Regionaal
Programma Werklocaties
(RPW) Noord Veluwe door
GS

Kennis te nemen van:
Vaststellingsbrief provincie Gelderland inzake het Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe 2019.

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Uitgangspuntennotitie GGD 1.In te stemmen met de uitgangspuntenConform advies.
NOG 2021
notitie 2021 van GGD Noord- en OostGelderland
2. De raad voor te stellen geen gebruik te
maken van de mogelijkheid om een
zienswijze over de uitgangspuntennotitie
2021 aan GGD Noord- en Oost- Gelderland te sturen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
5 Aanbesteding Accountants- 1. Het contract met de huidige accountant
Akkoord, na toevoegingen aan
dienstverlening 2021-2024
Baker Tilly na de controle van het boek- het raadsvoorstel.
jaar 2020 beëindigen;
2. Een gezamenlijke aanbesteding van het
accountantscontract 2021-2024 met de
ISNV-gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen uit te voeren;
3. Een gezamenlijke aanbesteding uit te
voeren in een perceel samen met de volgende gemeenten en/of regelingen:
Hattem, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en
de H2O i-dienst;
4. De bevoegdheid van de raad inzake de
vaststelling van de aanbestedingsdocumenten en de selectie van de nieuwe
accountant te delegeren aan de auditcommissie.

Blad 2

