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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 11 juni 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 - Wethouder Cegerek meldt dat ze in ge/ rondvraag
sprek met ODNV is over consequenties
inzake het recente asbestverbod.
- Wethouder Cegerek is namens het college aanwezig geweest bij de installatie
van Ron Konig als nieuwe burgemeester
Deventer.
- Burgemeester meldt dat haar 100
dagen-brief naar de raad gaat en daarmee in de openbaarheid komt.
- Burgemeester bericht dat de opening
van het politiepunt in De Heerd gepland
is in september a.s.
- Burgemeester deelt mee dat VNG-congres 2020 in Hoorn plaatsvindt.
32
2 Openbare besluitenlijst van
3 juni 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Financiële stukken Cleantech
Regio

Ten aanzien van de financiële stukken van
Cleantech Regio de gemeenteraad te
adviseren om:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken
2018 en geen zienswijzen in te dienen;
2. Geen zienswijzen in te dienen op de
ontwerp-meerjarenbegroting 20202023

Akkoord, met dien verstande dat wethouder
Meijer in deze portefeuillehouder is.

4 Nieuwe beslissing op bezwaar

1. Kennis te nemen van de uitspraak van
de Rechtbank Gelderland van 30 april
2019;
2. Nieuw besluit op bezwaar te nemen;
3. Bezwaarde te informeren middels bijgevoegde brief.

Conform advies.
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Startnotitie Regionale Energie
Strategie Cleantech regio 20202030

De raad voor te stellen om in te stemmen Conform advies.
met de startnotitie Regionale Energie
Strategie Cleantech regio 2020-2030.

6 Ontwikkeling Heerderstrand

1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van:
a. De instandhouding van het maximaal oppervlak aan bebouwing van
1000 m2, maar waarbij het maximale oppervlak per gebouw 500 m2
mag zijn en de bebouwing niet aan
bestaande locaties is gehouden.
b. Het toestaan van ten hoogste 1 inpandige bedrijfswoning, binnen de
bestemming dagrecreatie en daarbij
toestaan dat de bouwhoogte hiertoe
verhoogd wordt, onder voorwaarde
van aantoonbare nut en noodzaak.
c. Het toestaan dat er horeca wordt geëxploiteerd, met dien verstande dat
voor deze horecavoorziening een
limitatieve lijst van horeca-activiteiten wordt opgesteld, waarbij deze
activiteiten overdag en in de vroege
avonduren plaatsvinden en er geen
versterkte en onversterkte muziek
in het aansluitende Natura 2000-gebied hoorbaar is;
2. Dat de onder punt 1 genoemde positieve grondhouding enkel onder voorbehoud van relevante sectorale wetgeving, waaronder natuurwetgeving,
wordt afgegeven;
3. De commissie Ruimte eerst om advies
te vragen ten aanzien van het voornemen om een drijvend zonnepark te
realiseren, alvoren hierover een grondhouding aan te nemen;
4. De raad actief te informeren over de
ontwikkelingen als genoemd onder
punt 1.

Akkoord, waarbij de op te
stellen discussienota commissie ter instemming aan
B&W wordt aangeboden.

7 Visie Hoenwaard, Plan van Aanpak en Samenwerkingsovereenkomst

1. De gebiedsvisie Levendige Hoenwaard
te gebruiken als bouwsteen voor de
Omgevingsvisie van de gemeente
Heerde;
2. De samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen overeenkomstig het concept;
3. In te stemmen met het bijgevoegde
Plan van Aanpak, waarbij aandacht
wordt gevraagd voor de participatie uit
het gebied;
4. Te bepalen dat de maximale bijdrage
van de gemeente Heerde voor fase 3
wordt gesteld op € 12.500,00 en de
bestuurlijke begeleidingscommissie
Visie Hoenwaard te verzoeken om dit
als erratum aan de samenwerkingsovereenkomst toe te voegen;
5. Het bedrag van € 12.500,00 te dekken

Akkoord, waarbij burgemeester wethouder Cegerek
machtigt namens gemeente
de overeenkomst te ondertekenen.
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Nr Onderwerp

8 Beslissing op bezwaar

Advies
Besluit
uit de Post Onvoorzien;
6. Wethouder Cegerek machtigen om ondergeschikte wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst door te voeren;
7. Gemeenteraad inlichten met een ari.
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Verdieping Aanpak 0 tot 100+

1. In navolging van de Kadernota
‘’Sociaal Domein 2017-2020’’ een
fysiek loket 0 -100 in te richten.
2. Bijgaande bestuursopdracht en projectplan vast te stellen.
3. Een traject op te starten om de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en
ambulante begeleiding, professioneel maatschappelijk werk en welzijnswerk te gaan aanbesteden.
4. In te stemmen met bijgaande ‘’Locatie analyse’’ en de nieuwe MFA
Wapenveld als voorkeursscenario
voor ‘’Loket 0 tot 100+’’ te kiezen.
5. De gemeenteraad voor te stellen
voor de nieuwe MFA Wapenveld de
fase op te starten om te komen van
initiatieffase tot een ontwikkelbesluit voor het “Loket 0 tot 100+”.
6. De gemeenteraad voor te stellen
nader onderzoek te verrichten voor
invulling van een dependance
‘’Loket 0 tot 100+” in Heerde.
7. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,00 voor de nadere uitwerking van project ‘’Aanpak 0
tot 100”.
8. De raad voor te stellen om het benodigde bedrag ad € 250.000,00 te
onttrekken uit de algemene reserve
grondbedrijf.

Akkoord, waarbij portefeuillehouder in overleg redactie bestuursopdracht en
projectplan beziet.

10 Uitzondering inkoopbeleid tot
2021 Gelderse Sportfederatie

1. Af te wijken van het inkoopbeleid
om invulling te geven aan de functies Buurtsportcoach Sport en Onderwijs en Buurtsportcoach Welzijn
voor de periode 2019 en 2020.
2. De functie van buurtsportcoach Welzijn in te zetten conform de omschrijving in bijlage 1.
3. De inhuur van de buurtsportcoaches
onderdeel te laten zijn van het aanbestedingstraject dat voorzien is in
de totale aanpak 0-100+, welke in
2019 opgestart wordt.

Conform advies.
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