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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 14 december 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, 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
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek deelt mee
dat het er zelftests zijn besteld
voor minima. Een collegevoorstel hierover volgt 21 -12.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat er een brief van de ODNV
volgt over een wijziging van
de gemeenschappelijke regeling.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat de vrijwilligersprijs aan de
voorzitter van het Zuivelmuseum (mevr. Pijnenburg) is
uitgereikt en de Pluim aan
Suus een Floortje Houtman.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat hij op 15-12 kennis gaat
maken met de nieuwe directeur van het Sprengencollege.
- De burgemeester deelt mee
dat er een afspraak is gepland
in Veessen, naar aanleiding
van een brief over woningbouw.

2 Openbare besluitenlijst van
7 december 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Grondhouding Hogestraat 12
Wapenveld

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen voor wat betreft functieveran-

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp

4 Grondhouding Hogestraat
ongenummerd

Advies
Besluit
dering van de monumentale boerderij
aan de Hogestraat 12 te Wapenveld.
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.
1. Geen positieve grondhouding aan te
Conform advies.
nemen voor wat betreft het realiseren
van 4 nieuwe woningen tegenover
Hogestraat 1;
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief;
3. De raad te informeren over uw besluitvorming conform de bijgevoegde
actieve raadsinformatie.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Herinrichting (delen van)
Wildekampseweg en Nachtegaalweg

1. In te stemmen om twee varianten
Akkoord.
voor de herinrichting van een gedeelte van de Wildekampseweg en de
Nachtegaalweg voor te leggen aan de
bewoners. Variant 1 betreft parkeren
als in de huidige situatie met behoud
groenstructuur. Variant 2 betreft het
kappen van bomen en een nieuwe
groenstructuur met parkeren tussen
bomen.
2. Voor de realisatie van de herinrichting
een bedrag van maximaal
€ 475.000,- beschikbaar te stellen en
dit bedrag als volgt te dekken:
• € 250.000,- uit de investeringslijst
2021 reconstructie wegen;
• € 200.000,- uit de investeringslijst
2020 en 2021 verbetering vuilemissie;
• € 25.000,- uit de investeringslijst
2022 renovatie plantsoenen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Aanpassing subsidieregeling
gemeentelijke monumenten

De subsidieregeling instandhouding
gemeentelijke monumenten Heerde
2021 vast te stellen overeenkomstig
bijgevoegd concept.

7 Schriftelijke beantwoording
vragen commissie Samenleving 29-11-2021 Proces Verward Gedrag

1. Akkoord te gaan met de beantwoorNa redactionele aanpassing,
akkoord.
ding van de vragen ingediend door
commissie Samenleving met betrekking tot proces verward gedrag, zoals
beschreven in het bijgevoegde document ‘Schriftelijke beantwoording
commissie Samenleving 29-11-2021
Proces Verward Gedrag’.
2. Deze beantwoording vast te stellen;
3. De beantwoording toe te laten sturen
naar de raad.

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
8 Stand van zaken LHBTI+beleid

9 Tarieven VAV 2022

Advies
1. Kennis te nemen van de Memo stand
van zaken LHBTI+-beleid;
2. De Memo stand van zaken LHBTI+beleid te delen met de gemeenteraad
middels bijgevoegde Actieve raadsinformatie.

Besluit
Conform advies.

De Wmo-tarieven voor het Vraagafhankelijk Vervoer voor het jaar 2022
vast te stellen overeenkomstig de
tarieven genoemd in de tarieventabel
onder Inleiding.

Conform advies.

10 1e wijziging Verordening
1. Het concept “1e wijziging van de Ver- Conform advies.
jeugdhulp en maatschappeordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde
lijke ondersteuning gemeente
Heerde 2020
2020” vast te stellen.
2. Het concept 1e wijziging van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2020” ter besluitvorming voor
te leggen aan de raad.
11 Discussienota Richtinggeven- 1. Kennis te nemen van de memo disde uitgangspunten Kaderdocussienota sociaal domein 2022-2026
cument Sociaal Domein 2022met de daarin beschreven scenario’s;
2026
2. De memo met de beschreven scenario’s door middel van bijgevoegde
discussienota ter consultatie voor te
leggen aan de commissie Samenleving.
12 Vaststellen uitgangspunten
1.
berekening eigen financiële
bijdrage schoolbestuur bij
levensduur verlengende renovatie dan wel nieuwbouw van
een school

2.

3.

4.

Conform advies.

De volgende kosten en besparingen 1. Akkoord;
2. De eerder gedane investetoe te rekenen aan de eigen
ringen wel te verrekenen met
financiële bijdrage van een
de besparing op het meerjaschoolbestuur in geval van
ren onderhoud genoemd onlevensduur verlengende renovatie
der A3 argumenten;
3 + 4. Akkoord.
dan wel nieuwbouw (zoals
omschreven onder Argumenten
onder A 1 tot en met 3):
a. De kosten boven BENG.
b. De kosten van voorzieningen
boven de bestaande
voorziening.
c. Besparing op het meerjaren
onderhoud.
De eerder gedane investeringen
wel/niet te verrekenen met de
besparing op het meerjaren
onderhoud genoemd onder A3
argumenten.
De investeringen waarvan gesteld is
dat deze het karakter hebben van
levensduur verlengende
investeringen als eigen bijdrage
aanmerken ook als de gemeente
geen toestemming heeft gegeven
voor deze investering.
Voor de investeringen onder 2 de
volgende algemene uitgangspunten
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Nr Onderwerp

Advies
Besluit
vast te stellen:
a. Uitgangspunt is het jaar waarin de
nieuwe renovatie investering
start.
b. De berekening geldt voor
maximaal 5 jaar voorafgaande
aan dat nieuwe investeringsjaar
waarvan de afschrijvingstermijn
nog niet is verstreken in dat
nieuwe investeringsjaar.
c. Vanaf 1 januari 2020 is het proces
opgestart om te komen tot een
nieuw IHP en uitgewerkte
businesscases. Investeringen die
gedaan zijn na die datum tellen
alleen mee als eigen bijdrage,
als hiervoor toestemming is
gegeven door de gemeente.
d. In geval van verrekening van de
investeringen met de besparing
genoemd onder A3 wordt het
maximum aangehouden van de
vastgestelde besparing onder A3

Blad 4

