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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 21 mei 2019
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

- Plus OV: wethouder Berkhoff deelt mee
dat de ontwerpbegroting in het DB is
vastgesteld. Dit geldt ook voor de financiële verrekening voor herziene vereveningssystematiek.
- Gebouw De Eendracht: zowel wethouder Berkhoff als burgemeester hebben
gesprek met gedeputeerde gehad.
Daarbij is de suggestie gedaan om met
elkaar om tafel te gaan om vast te
stellen of het oorspronkelijk plan nog
levensvatbaar is.
- Wethouder Cegerek meldt dat in de komende tijd de ondergrondse containers
worden geplaatst.
- Wethouder Cegerek heeft gesprek met
haar collega uit Epe gehad over de
voedselbank. Gebleken is dat de
stichting nieuwe bestuursleden zoekt.
- De bijeenkomst collectieve inkoop zonnepanelen was afgelopen week zeer
goed bezocht. Binnenkort volgt er een
avond in Wapenveld.
- Wethouder Meijer meldt dat de accountant voornemens is een goedkeurende
verklaring te verstrekken voor de jaarrekening 2018. Het college complimenteert de ambtelijke organisatie met dit
resultaat.
- Naar aanleiding van het desbetreffende
krantenbericht, heeft burgemeester
haar Eper collega telefonisch gesproken
inzake de behandeling in de commissie
over de bestuurlijke verkenner.
- Burgemeester blikt positief terug op het
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2 Openbare besluitenlijst van
14 mei 2019

Advies
50-jarig jubileum inclusief de onderscheiding voor de heer Hogenbirk.

Besluit

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 ARI over rapport onderzoek MKB-vriendelijkste
gemeente 2018

In te stemmen met bijgaande Actieve
Raadsinformatie (ARI) met betrekking tot
het rapport ‘Onderzoek MKB-vriendelijkste
gemeente 2018’.

Akkoord, waarbij portefeuillehouder tekst ARI in overleg
nader aanvult.

4 Beantwoording
schriftelijke vragen over
het Sociaal Huurakkoord

De schriftelijke vragen van de PvdA fractie
over het Sociaal Huurakkoord te
beantwoorden via bijgevoegde notitie.

Conform advies.

5 Gemeentelijk jaarverslag
Wet Kinderopvang 2018

1. Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinder- Conform advies.
opvang 2018 vast te stellen;
2. Toestemming te geven om de informatie
via het Internet schooldossier (ISD) te
publiceren;
3. Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2018 ter kennisname aan de
commissie Samenleving voor te leggen.
(via Actieve Raadsinfo)

6 Verzoek tot plaatsen
borden Werven

In te stemmen met het plaatsen van borden Conform advies.
met de aanduiding voor Werven.

7 Vaststelling stukken VTHbeleidscyclus

1. De nota “Uitvoeringskaders VTH-taken
2019–2022” vast te stellen;
2. Het rapport “VTH-taken; Jaarverslag
2018 en Uitvoeringsprogramma 2019”
vast te stellen;
3. de vastgestelde stukken ter kennisname
voor te leggen aan de gemeenteraad;
4. de vastgestelde stukken toe te zenden
aan de provinciaal Regisseur.

8 Beslissing op bezwaar

1. Het advies van de commissie bezwaarConform advies.
schriften over te nemen en dit ten grondslag te leggen aan de beslissing op bezwaar;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren, en;
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
9 Grootonderhoud Groteweg
Wapenveld

1. Grootonderhoud uitvoeren aan de Gro- Conform advies.
teweg tussen de rotonde aan de Klapperdijk en de gemeentegrens met
Hattem.
2. De frees- en asfalteringswerkzaamheden uitvoeren in de avond en nacht
tussen 19:00 uur en 05:00 uur.
3. Een maximum snelheidslimiet van 60
km/h in te stellen op de Groteweg
tussen de Klapperdijk en de gemeentegrens met Hattem.
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Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
10 Vaststellen uitvoeringspro1. Het uitvoeringsprogramma Jeugd
Conform advies.
gramma’s Jeugd, Mantelzorg
2019-2021 vast te stellen.
en Vrijwilligers
2. Het uitvoeringsprogramma Mantelzorg
2019-2020 vast te stellen.
3. Het uitvoeringsprogramma Vrijwilligers
2019-2020 vast te stellen.
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Actieve Raadsinformatie.
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