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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 16 april 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

- Wethouder Cegerek meldt dat in het bestuurlijk overleg Hoenwaard gesproken is
over totstandkoming uitvoeringsovereenkomst en de financiële dekking.
- Wethouder Cegerek en secretaris hebben
gesprek gehad met vertegenwoordigers
GS over subsidie renovatie raadhuis. Behalve dat wederzijds de context is gedeeld is pas bij begrotingsbehandeling
november duidelijk of er nieuwe subsidiemogelijkheden komen.
- Wethouder Cegerek heeft tezamen met
firma Lagemaat gesprek gehad met BZK
en vastgesteld dat er een positieve intentie is om het voornemen tot circulair
bouwen onder de Crisis & Herstelwet te
brengen.
- Wethouder Meijer geeft terugkoppeling
van het DB Cleantech Regio en heeft
vastgesteld dat over de HCA (als focuspunt) nader met de Board van gedachten
wordt gewisseld.
- Paasvuur: gelet op droogte zal burgemeester na overleg met politie insteken
dat deze evenementen dit jaar worden
verboden.

2 Openbare besluitenlijst van
9 april 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Beantwoording
schriftelijke vragen over
financiële situatie VNOG

De schriftelijke vragen van de fractie van de Conform advies.
VVD over de financiële situatie bij de VNOG
te beantwoorden via bijgevoegde notitie.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Voorbereiding gewijzigde
afvalinzameling

1. Kennis te nemen van een tweetal ziensConform advies.
wijzen tegen twee voorlopige aanwijzingsbesluiten voor een ondergronds
systeem voor restafval
2. In te stemmen met de alternatieve locaties voor een ondergrondse restafvalcontainers en deze twee locaties conform de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage te
leggen;
3. De indieners van de zienswijze conform
bijgevoegde concept brief te informeren.

5 Afwijzen
planschadeverzoek
Wapenvelder Kerkweg 11
te Wapenveld

1. Het advies van Thorbecke B.V. van 25
Conform advies.
maart 2019 over te nemen en ten grondslag te leggen aan dit besluit;
2. het planschadeverzoek van de eigenaren
van de woning aan de Wapenvelder
Kerkweg 11, met betrekking tot de omgevingsvergunning d.d. 6 mei 2015, af te
wijzen;
3. de advieskosten van € 1.940,00 excl.
BTW ten laste te brengen van het algemene budget ‘planschades’;
4. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 niet terug te storten.

6 Vaststelling
bestemmingsplan
Wapenvelder Kerkweg 10
Heerde

1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Buitengebied West, Wapenvelder Kerkweg 10” te Heerde identificatienummer
NL.IMRO.0246.910BUWWapkerkweg 10VA01, ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te
stellen omdat het kostenverhaal anterieur geregeld is.

7 Beslissing op bezwaar
inzake Subsidie
instandhouding
gemeentelijk monument
Kerkdijk 21 te Heerde

1. Kennis te nemen van het advies van de
1 + 2: akkoord.
commissie bezwaarschriften d.d. 13
3 t/m 6: niet akkoord, college
maart 2019;
volgt het advies van de
2. Kennis te nemen van het contraire advies
commissie en stelt in die
van de vakafdeling;
lijn de subsidie vast.
3. Het advies van de commissie niet over te
nemen;
4. Het bezwaar van bezwaarde deels gegrond te verklaren, namelijk voor zover
het de subsidievaststelling over de subsidiabele onderhoudskosten over het uitvoeringsjaar 2017 betreft;
5. Het bestreden besluit deels te herroepen
voor zover het de subsidievaststelling
over de subsidiabele onderhoudskosten
gemaakt in het uitvoeringsjaar 2017 betreft en voor het overige in stand te
laten;
6. De subsidie vast te stellen op een bedrag
van € 717,24, zijnde 20% van de in het
uitvoeringsjaar 2017 gemaakte onderhoudskosten aan het gemeentelijk mo-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

8 Landgoedontwikkeling
Achterste Broek

Advies
nument aan de Kerkdijk 21 te Heerde.

Besluit

Geen positieve grondhouding af te geven
Akkoord, waarbij college uitgaanaan het verzoek om aan de Achterste Broek de brief in concept bij e-mail on(de kadastrale percelen Heerde, sectie P,
der ogen krijgt.
595, 958, 1649, 1827, 1202) twee landgoederen te ontwikkelen.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Vragen PvdA m.b.t.
buurtcoach

10 Besteding Klijnsmagelden

De in de bijlage opgenomen beantwoording
van de vragen van de PvdA met betrekking
tot de buurtcoach sport conform vast te
stellen.

Conform advies.

1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Kindpakket;
2. De raad voor te stellen het restantbudget
van minimabeleid ad. € 26.017,00 bij de
resultaatbestemming 2018 over te hevelen naar 2019 ten behoeve van de bekostiging van de coördinator Ouderbetrokkenheid;
3. De raad voor te stellen het restantbudget
van minimabeleid ad. € 16.383,00 bij de
resultaatbestemming 2018 over te hevelen naar 2019 ten behoeve van nog te
ontwikkelen beleid. (totaal over te hevelen bedrag vanuit de resultaatbestemming is € 42.400,00);
4. In te stemmen met de verhoging van de
subsidie voor Stichting Leergeld van
€ 27.750,00 naar € 30.000,00;
5. In te stemmen met de inzet van de
Coördinator Ouderbetrokkenheid en
hiervoor het bedrag van € 31.680,00 vrij
te maken vanuit het budget van de rekening 579300 Minimabeleid/4343231
Bestrijding Armoede bij Kinderen;
6. De Raad te informeren via een actieve
Raadsinformatie.

Akkoord, waarbij het maatwerk op
de 120% bijstandsnorm mogelijk
is, en het nog niet bestede bedrag
van ruim € 16.000,00 wordt ingezet voor de onder 3.2 genoemde
activiteiten.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
11 Aanwijzing éénmalige
trouwlocatie

1. Het perceel Dr. Jan van Breemenlaan 1,
8191LA Wapenveld aan te wijzen als
éénmalige trouwlocatie op 24 augustus
2019;
2. De verzoekers schriftelijk van dit besluit
op de hoogte te stellen.

Blad 3

Conform advies.

