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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 26 januari 2021
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
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

2 Openbare besluitenlijst van
19 januari 2021

Vacature wethouder Berkhoff:
- verzoek onderwerpen aan te
houden tot nieuwe portefeuillehouder;
- ingeval van spoed, neemt wethouder Meijer fysieke onderdelen waar, terwijl wethouder
Cegerek de sociale onderdelen
waarneemt;
- Burgemeester neemt weekendpiket over, met uitzondering
van komend weekend.
Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen

3 Vaststelling
1. De Samenwerkingsovereenkomst Ve- Conform advies.
Samenwerkingsovereenkomst
luwe op 1: 2021-2025 en de daarbij
Veluwe op 1: 2021-2025
behorende bijlagen zoals deze bij het
voorstel zijn gevoegd vast te stellen;
2. de raad te informeren via bijgevoegde
ARI.
De burgemeester verleent machtiging
aan wethouder Meijer om de overeenkomst namens hem te ondertekenen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Beantwoording schriftelijke
vragen D66/GL ventilatie
scholen in Heerde

In te stemmen met de beantwoording
van de schriftelijke vragen van D66/GL
met betrekking tot ventilatie scholen in

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
Heerde en deze door te geleiden naar de
griffie.

5 Samenwerkingsagenda 2021
t/m 2023 Zilveren Kruisregiogemeenten OostVeluwe/Midden-IJssel

1. de Samenwerkingsagenda ZorglandConform advies.
schap, 2021 t/m 2023 Zilveren Kruisregiogemeenten Oost-Veluwe/MiddenIJssel vast te stellen;
2. kennis te nemen van de vervolgstap
tot vorming van de beoogde regionale
bestuurlijke alliantie ouderenzorg, als
onderdeel van de samenwerkingsagenda;
3. de (eenmalige) regionale bijdrage van
de VNG van € 10.000,00 in te zetten
ter dekking van de gezamenlijke opgaven en de vorming van de bestuurlijke alliantie;
4. Dit besluit via een raadsinformatie te
delen met de Raad.

6 Samenwerkingsconvenant
terugdringing wachttijden
ggz

1. In te stemmen met, en ondertekenen
van het Samenwerkingsconvenant
terugdringing wachttijden ggz.
2. De raad via een raadsinformatie over
dit besluit te informeren.
De Burgemeester besluit om:
3. Wethouder Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn te mandateren het
samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

Blad 2

Conform advies.

