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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 1 december 2020
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 Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek heeft een
goed gesprek gehad met collega Epe over de fietssnelweg
Apeldoorn-Zwolle.
- Wethouder Berkhoff meldt dat
samen met Hattem en Epe per
2021 naar andere urgentiecommissie wonen wordt overgegaan. Dit leidt tijdelijk tot
dubbele kosten.

2 Openbare besluitenlijst van
24 november 2020

Vast te stellen.

Na aanpassing, akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Planologische medewerking
ontwikkeling Zwarteweg 2-4

1. Planologische medewerking te verleConform advies.
nen aan het initiatief om op het perceel Zwarteweg 2 te Heerde een kenniscentrum voor circulair bouwen te
realiseren;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Zwarteweg 2”, met identificatienummer
NL.IMRO.0246.614zwarteweg2-ON01,
hiertoe in procedure te brengen.
3. Geen milieueffectrapportage op te laten stellen voor dit bestemmingsplan
omdat de drempelwaarden hiervoor
niet worden overschreden;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen
omdat het kostenverhaal anterieur is
verzekerd;
5. De raad te informeren conform bijgevoegde memo ARI.

4 Presentatie handboek
Panelenfamilie Veluwe

Kennis te nemen van het “handboek
Panelenfamilie Veluwe”.

Blad 1

Conform advies.

Nr Onderwerp
5 Tijdelijke wet maatregelen
Covid-19

6 Discussienota actief
grondbeleid

Advies
Besluit
1. Brief van het ministerie van Bzk m.b.t Conform advies.
de Tijdelijke wet maatregelen Covid19, waarin de veranderingen beschreven staan m.b.t. het bestrijden van
de Covid-19 pandemie.
2. Memo ARI waarin de raad duidelijk
wordt gemaakt wat de veranderingen
deze Twm covid-19 zijn voor de gemeente en rol van de gemeenteraad.
In te stemmen met bijgevoegde discus- Akkoord, doch vertrouwelijk t/m
sienota ‘actief grondbeleid’ als reactie op 9 december.
de motie ‘actief grondbeleid’ zoals aangenomen in de raadsvergadering d.d.
13 juli 2020.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Concept
In te stemmen met de samenwerkingssamenwerkingsovereenkomst overeenkomst Samenwerking WaterkeSWOV
ten Oost Veluwe (SWOV).

1. Akkoord;
2. burgemeester machtigt wethouder Cegerek de SWOV
namens de gemeente te ondertekenen.

8 Gunning audiovisuele
middelen raadhuis Heerde

In afwijking van het inkoopbeleid en na
een uitvraag aan twee partijen in te
stemmen met de gunning aan Wuestman voor de levering van audiovisuele
middelen raadhuis, op basis van de
laagste prijs en passende referenties
voor een bedrag van € 103.250,00 euro
exclusief BTW.

1. Af te wijken van het inkoopbeleid.
2. In te stemmen met de gunning aan Wuestman.

9 Vaststelling RAP

1. Kennis te nemen van het Regionaal
Adaptatie Plan Vallei en Veluwe
(RAP);
2. In te stemmen met de ambities, de
speerpunten en de aanpak van het
RAP;
3. Het RAP ter kennisname aanbieden
aan de gemeenteraad;
4. Kennis te nemen van het concept
Werkplan Vallei en Veluwe.

Conform.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
10 Beleidsregel uitstroompremie 1. De beleidsregel uitstroompremie 2021 1. Akkoord, inclusief evaluatie
2021
vast te stellen;
na 2 jaar;
2. De Raad via een actieve raadsinfor2. akkoord, zulks in combinatie
matie te informeren.
met onderwerpen punt 11 en
12.
11 Saneringskrediet

1. Akkoord te gaan met het aanbieden
van een saneringskrediet aan inwoners met schulden in de gemeente
Heerde door Schuldhulpverlening
Zwolle;
2. Borg te staan voor oninbare vorderingen;
3. De Raad te informeren via de half-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
jaarlijkse monitor sociaal domein.

Besluit

12 Wetswijzigingen
schulddienstverlening

De notitie wetswijzigingen schulddienstverlening vast te stellen waardoor de
voorbereidingen voor de uitvoering ervan gestart kunnen worden.

Conform advies.

13 Advies ASD op regionaal
kaderdocument Beschermd
Thuis

Het concept “Regionaal Kaderdocument 1. In te stemmen met concept
Beschermd Thuis 2022 t/m 2030” voor
op hoofdlijnen ‘regionaal kaderdocument Beschermd
advies voor te leggen aan de Adviesraad
Sociaal Domein
Thuis 2022 t/m 2030’;
2. concept voor advies voor te
leggen aan de Adviesraad
Sociaal Domein.
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