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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 23 juli 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder W.I. Meijer

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek heeft constructief
overleg gehad met de KNNV en geconcludeerd dat het goed is ze actief bij ontwikkelingen te betrekken.
- Wethouder Cegerek heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe
heemraden. Daarbij is ook de taakverdeling binnen het bestuur aan de orde geweest.
- Wethouder Cegerek meldt dat het artikel
in de Stentor over de rol van zorgverzekeraars heeft geleid tot een tegenbericht
van Menzis, alsook Kamervragen.
- Wethouder Cegerek is door haar collega
meegenomen in de acties die Apeldoorn
treft in het kader van slimme en schone
mobiliteit. Daarbij kwamen ook de landelijke ontwikkeling rondom de common
ground aan de orde.

2 Openbare besluitenlijst van
16 juli 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Wijziging lijst van deurwaarders als onbezoldigd
ambtenaar

1. Huidige lijst deurwaarders in te trekken
(zie bijlage 1).
2. Nieuwe lijst van deurwaarders aan te
stellen als onbezoldigde ambtenaren
(bijlage 2).

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen

Blad 1

Conform advies
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Nr Onderwerp
4 Grondhouding Zwolseweg
50, Heerde

Advies
1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van woningbouwontwikkeling op de locatie van het voormalige politiebureau aan de Zwolseweg 50
te Heerde;
2. De initiatiefnemer te informeren conform
bijgevoegde brief (bijlage 2).

Besluit
Conform advies

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Vissteigers Rivierfront

In te stemmen met aanpassing van een
Conform advies
aantal, door Visvereniging De Snoekbaars
te bekostigen, vissteigers onder voorwaarde
da deze ook toegankelijk blijven voor andere vissers dan leden van de Snoekbaars.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Aanwijzing lokale omroep

1. De gemeenteraad voor te stellen, samen Conform advies
met de gemeenteraad van Epe, positief
te adviseren over de aanwijzing van
Stichting Lokale Omroep Heerde als lokale publieke media-instelling voor de komende vijf jaar vanaf 30 november
2019.
2. In te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel.

Blad 2

