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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 15 februari 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en loco-algemeen
directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: wethouder 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

- De burgemeester deelt mee
dat er op 22 februari een fysieke raadsvergadering in de
raadzaal wordt gehouden.
Bij aanwezigheid publiek (in
de toekomst) wordt de
Schaapskooihal erbij betrokKen. Incidenteel (wanneer
veel publiek verwacht wordt)
wordt in de toekomst uitgeweken naar De Heerd.
- Wethouder Meijer kijkt terug
op een buitengewoon plezierige auditcommissie.

2 Openbare besluitenlijst van
8 februari 2022

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Grondhouding herontwikkeling Wilhelmina School

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van de herontwikkeling van het schoolgebouw aan
de Wilhelminalaan 59 te Heerde door
middel van woningbouw, mits initiatiefnemer bij de verdere planuitwerking rekening houdt met de benoemde kanttekeningen.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgaande brief.
3. De raad te informeren conform bijgaande actieve raadsinformatie.

Conform advies.

4 Grondhouding ontwikkelperspectief bedrijventerrein Van
der Zeelaan

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van het opgestelde ontwikkelperspectief voor be-

Conform advies, met redactionele aanpassing memo ARI.
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drijventerrein Van der Zeelaan (inclusief het voormalig Euromaterrein)
in Wapenveld;
2. De gemeenteraad te informeren over
de grondhouding door middel van bijgevoegde ARI.

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

Kiezen voor variant 2 betreft het kappen Conform advies.
van 12 bomen en een nieuwe groenstructuur aanleggen met 17 nieuwe
bomen met parkeren tussen bomen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Evaluatie en verlenging inzet
huishoudcoach

De inzet van de huishoudcoach te verlengen met maximaal 2 jaar.

1. Akkoord, met de aanvulling
dat na een jaar opnieuw
wordt gekeken of verlenging
voor het volgende jaar zinvol
is.
2. De raad met een memo ARI
informeren.

7 Regionaal Jaarverslag leerplicht-RMC 2020-2021

1. Bijgaand regionaal jaarverslag leerConform advies.
plicht en Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaten (VSV) 2020-2021 vast te
stellen;
2. Het regionale jaarverslag op grond
van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 middels een ARI aan te
bieden aan de raad;
3. Kennis te nemen van de visuals alles
over de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV).

8 Tegemoetkoming kosten con- 1. Met toepassing van artikel 10 (HardConform advies.
trole coronatoegangsbewijheidsclausule) van de Tijdelijke subzen
sidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs voor horecaondernemers, verenigingen en
stichtingen gemeente Heerde 2021
artikel 6, lid 3 van buiten toepassing
te laten.
2. Met toepassing van het gestelde onder
1. de subsidies vast te stellen zoals
vermeld in bijgevoegd overzicht onder
kolom L.
3. De subsidieaanvragers hiervan op de
hoogte te stellen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Evaluatie servicenormen
2020 en vaststelling servicenormen 2022

1. Kennis te nemen van de evaluatie van Conform advies.
de servicenormen 2020;
2. De servicenormen 2022 vast te stellen;
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3. De uitkomsten van de evaluatie servicenormen 2020 en de servicenormen 2022 ter kennisgeving aan de
raadsleden te verzenden d.m.v. bijgevoegde memo Ari.

10 Visie op dienstverlening

1. De bijgestelde visie op dienstverlening 1. Akkoord;
vast te stellen;
2. Na aanvulling, akkoord.
2. De Raad via actieve raadsinformatie
te informeren over deze visie.
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