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Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 16 juli 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 Berkhoff heeft gesprek gehad
met Hummelhuis over de verdeling van
de m2 bvo in de Rhijnsberg en De Heerd.
Gesprek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten.
- Wethouder Cegerek meldt dat momenteel
een biologische proef in de bestrijding
van de eikenprocessierups plaatsvindt.
- Wethouder Cegerek heeft tijdens regionale bijeenkomst vastgesteld dat er vanuit landelijke afspraken ook een Regionale Adaptie Strategie (RAS) opgesteld
moet worden.
- Burgemeester heeft gesprek met voorzitter SEH gehad ter voorbereiding opening
clubhuis, eind augustus.
- Burgemeester meldt dat er op 13 september a.s. in Heerde een bijeenkomst
plaatsvindt van de Cittaslowgemeenten
Oost-Nederland.
- Woonwagenkamp: desgevraagd zal burgemeester in gesprek met bewoners aangeven het huidige beleid/visie opnieuw te
wegen tegen de achtergrond van de uitspraak van het Europese Hof.

2 Openbare besluitenlijst van
9 juli 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Definitieve financiële
stukken VNOG

Kennis te nemen van de definitieve finanConform advies
ciële stukken van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en in te
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Nr Onderwerp

Advies
stemmen met bijgaande memo Actieve
Raadsinformatie (ARI).

Besluit

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Vaststelling Regionaal
Programma Werklocaties
2019 regio Noord-Veluwe

1. Het voorliggende concept Regionaal Pro- 1. akkoord.
gramma Werklocaties 2019 regio Noord- 2. na aanvulling, akkoord.
Veluwe vast te stellen en gemeente Nunspeet hierover te berichten;
2. De raad te informeren met bijgaande Actieve raadsinformatie.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Jaarrekening 2018 Hof van 1. De Stichting Gemeenschapshuis Hof van Conform advies.
Cramer
Cramer op grond van artikel 11 van de
met hen afgesloten huurovereenkomst
een bedrag van € 5.044,00 uit te betalen
voor derving van de huurinkomsten over
het boekjaar 2018.
2. Dit bedrag te dekken uit de post Onvoorziene Uitgaven 2019.
6 Beachvolleybal velden

1. Voor de aanleg 3 beachvolleybalvelden
Conform advies.
door de Volleybalvereniging Langhenkel
HEC te Heerde een bedrag van
€ 7.500,00 totaal beschikbaar te stellen.
2. Dit bedrag te dekken uit de investeringspost 7531524 Renovatie sportvelden
2018.

7 Definitief treffen wijziging
Gemeenschappelijke
regeling Basismobiliteit

1. De (gewijzigde) Gemeenschappelijke re- Conform advies.
geling Basismobiliteit te treffen per 1 augustus 2019 en in te stemmen met de
inhoud van de bijgevoegde regeling (bijlage 1).
2. Het bestuur van PlusOV via bijgevoegde
brief hiervan in kennis stellen en te verzoeken de regeling te laten publiceren.

8 Zorgverzekering voor
minima (gemeentepolis)

1. De voorbereidingen om per 1 januari
1 t/m 3: akkoord.
2020 geen gemeentepolis aan te bieden, 4: Na aanvullingen, akkoord.
te starten. Deze voorbereidingen bestaan
uit:
a. Opstellen van een communicatieplan;
b. Een onderzoek te starten naar mogelijke ondersteuning van de doelgroep
bij het overstappen naar een nieuwe
zorgverzekering;
c. Het opstellen van aanvullende beleidsregels bijzondere bijstand 2020;
2. De eventuele kosten die deze voorbereiding met zich meebrengt te boeken op
de rekening 579300/4423020 Minimabeleid;
3. Open te staan voor gesprekken met aanbieders van een gemeentepolis in de toekomst;
4. De raad via een actieve raadsinformatie
te informeren.
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Nr Onderwerp
9 Investeren in de aanpak
van GHB problematiek

Advies
Besluit
1. Een opdracht uit te zetten bij het TrimConform advies.
bos-instituut voor een verkennend onderzoek naar de GHB-problematiek in de
gemeente Heerde.
2. Hiervoor een financiële bijdrage van
€ 12.084,00 te verstrekken en dit te
dekken uit het budget Maatwerkvoorzieningen ZIN BG (581055/4343960).
3. Een coördinator aan te stellen op basis
van vier uur per week, kosten daarvoor
op jaarbasis zijn € 12.880,00. Deze
kosten te dekken uit het budget Maatwerkvoorzieningen ZIN BG
(581055/4343960).
4. Een financiële bijdrage van € 12.000,00
te verstrekken voor een eigen budget
van deze coördinator en dit te dekken uit
het budget Maatwerkvoorzieningen ZIN
BG (581055/4343960).
5. Een financiële bijdrage van € 3.000,00 te
verstrekken voor een regiesysteem en
dit te dekken uit het budget ICT
(571105/4343999).
6. De gemeenteraad te informeren middels
bijgevoegde Actieve RaadsInformatie
(ARI).
De punten 3-5 zijn voor de periode van een
(pilot)jaar

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
10 Servicenormen evaluatie
2018 en vaststelling 2019

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Conform advies.
servicenormen 2018 (zie bijlage 1 deel
A);
2. Servicenormen 2019 met de voorgestelde wijzigingen (zie bijlage 1 deel B) vast
te stellen;
3. Memo beantwoording raadstoezegging
evaluatie servicenormen conform bijlage
2 vast te stellen.
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