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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 13 april 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, 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
6 april 2021

- Wethouder Meijer meldt dat
ook de gemeente Voorst meedoet met de regio om gezamenlijk tegen de komst van
Lelystad Airport op te trekken.
Burgemeester deelt mee dat
in dat verband er een gesprek
met GS plaatsvindt en dat de
regio aan de formateur een
brief zal sturen.
Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 ARI, Regio Zwolle 2e plek in
onderzoek naar regionale
lobbykrachten in Den Haag

Kennis te nemen van en in te stemmen
met bijgaande ARI, inclusief bijlagen.

4 Huurprijsbeleid 2021-2022

1. De huurprijs van de volgende geConform advies.
meentelijke gebouwen met 0% te
verhogen per 1 juli 2021:
- Veesser Enkweg 6 te Veessen
- Groteweg 36 te Wapenveld;
2. de huurprijzen voor de volgende gemeentelijke standplaatsen voor woonwagens met 0% verhogen per 1 juli
2021:
- Standplaatsen Krimpenbos 14 en 15
te Wapenveld;
3. kennis te nemen van het circulaire
huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2021 tot en met juni 2022.

5 Instemmen ontwerp RES 1.0
en vrijgeven inspraak

1. In te stemmen met de ontwerp Regio- 1 + 2: akkoord.
nale Energiestrategie 1.0 Cleantech
3. na aanvulling, akkoord.
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
regio;
2. De ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0 Cleantech regio vrij te geven
voor inspraak;
3. De raad te informeren over de ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0
Cleantech regio en het proces om te
komen tot vaststelling door middel
van bijgevoegde ARI.

Besluit

6 Advies raadscommissie
1. De raadscommissie Ruimte om advies 1. Na aanvulling, akkoord.
conceptaanvraag solarcarport
te vragen over de ingediende con2. Akkoord.
ceptaanvraag voor een solarcarport
Heerderstrand
op de parkeerplaats van het Heerderstrand door middel van bijgevoegde discussienota
2. In te stemmen met de uitgaande brief
aan initiatiefnemer
7 Beslissing op bezwaar inzake 1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
dwangsom Revelingseweg 75 2. het bestreden besluit, met inbegrip
van de wijziging daarvan voor wat
betreft de begunstigingstermijn, in
stand te laten;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
8 Beslissing op bezwaar De
Noordgouw

Conform advies.

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren; Conform advies.
2. het bestreden besluit in stand te laen, zij het onder een aanvullende motivering op een tweetal punten.
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