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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 30 maart 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Burgemeester heeft gesprek
gehad met collega Dalfsen en
haar ervaringen met het opgraven van een vliegtuigwrak
meegekregen.
- Wethouder Meijer meldt dat er
een memo ari komt naar aanleiding van raadsvragen over
brief financieel toezichthouder.

2 Openbare besluitenlijst van
23 maart 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Aandeelhoudersovereenkomst 1. In te stemmen met de verlenging van
Leisurelands
de aandeelhoudersovereenkomst
Leisurelands tot en met 31 december
2026.
2. In te stemmen met de voorgestelde
procedure aandelenemissie gemeenten Brummen en Rozendaal.

1 + 2: akkoord.
3. De raad via memo ari meenemen in beide besluiten.

4 Beantwoording schriftelijke
vragen verblijf gastarbeiders

Conform advies.

In te stemmen met de bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen
“verblijf gastarbeiders”.

5 Grondhouding toepassing
1. Een positieve grondhouding aan te
Conform advies.
beleid functieverandering aan
nemen voor wat betreft het toepassen
De Steeg 18 te Wapenveld
van het beleid functieverandering op
het perceel De Steeg 18 te Wapenveld, waarbij in ruil voor de sloop van
een voormalig agrarische bedrijfsgebouw 1 nieuwe vrijstaande woning
met bijgebouw wordt gebouwd.
2. De initiatiefnemer te informeren over

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.
3. De gemeenteraad te informeren conform bijgevoegde memo ARI.

Besluit

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Raadsvoorstel Kadernota BVO 1. Kennis te nemen van de kadernota
Na aanvulling raadsvoorstel,
van de BVO/i-Dienst 2022 - 2025 (zie akkoord.
bijlage Kadernota BVO).
2. De Raad voor te stellen geen gebruik
te maken van de mogelijkheid een
formele zienswijze in te dienen (zie
bijlage Concept raadsvoorstel).
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