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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 15 december 2020
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, 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
2 Openbare besluitenlijst van
8 december 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar (4)
Koerbergseweg 13

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
en
2. het bestreden besluit van 2 juli 2020
in stand te laten; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Conform advies.

4 Grondhouding nieuwe woning 1. Een positieve grondhouding te nemen Conform advies.
Revelingseweg 48
voor de bouw van een nieuwe woning
aan de Revelingseweg 48 te Wapenveld;
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.
5 Overeenkomst klompenpaden 1. Kennis te nemen van de stand van
Conform advies.
Stichting Landschapsbeheer
zaken klompenpadennetwerk Heerde.
Gelderland
2. In te stemmen met de beheerovereenkomst klompenpadennetwerk met
Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
3. De raad via bijgevoegde Ari te informeren.
6 Overeenkomst opvang en
vervoer van gevonden
huisdieren en klein wild

1. Het dierenasiel De Ark te Harderwijk
Conform advies.
aan te wijzen als asiel welke vanaf
1 januari 2021 gevonden honden en
katten en verwond klein wild gaat
vervoeren en opvangen tegen een
prijs van 1,15 euro per inwoner all-in.
2. De afspraken vast te leggen door bijgaande overeenkomst tussen het
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asiel en de gemeente Heerde te tekenen.

7 Verkoop ‘Het Honk’

1. In te stemmen met bijgevoegd kavel- Conform advies.
paspoort voor de aanbieding van het
pand ‘Het Honk’, gelegen aan de
Zwolseweg 29 te Heerde;
2. In te stemmen met bijgevoegd beoordelingsformulier om de ingediende
plannen voor ‘Het Honk’ te beoordelen;
3. In te stemmen met bijgevoegde informatiebrief voor de omwonenden
om hen te informeren over de verkoop van ‘Het Honk’ en de procedure
hiervan.

8 Aanwijzing lid Regioraad
Stedendriehoek

1. De raad voor te stellen burgemeester Conform advies.
J.W. Wiggers aan te wijzen als lid van
de Regioraad Stedendriehoek.
2. De raad in kennis te stellen van uw
voornemen burgemeester J.W. Wiggers als lid van het Dagelijks Bestuur
voor te dragen.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
9 Bosbeheerplan 2021/beheer
2020

10 Offerte projectmanagement
en Plan van Aanpak ontwerpfase Hof van Cramer 2.0

1. Het bosbeheerplan 2021 vast te stel- Conform advies.
len.
2. Bij het raadsvoorstel over de rekening
2020 de raad voor te stellen het niet
bestede bedrag van € 8.000,00 over
te hevelen naar het budget voor
2021.
1. In te stemmen met de offerte en de
bijbehorende urenraming van
abcnova voor de ontwerpfase;
2. het Plan van Aanpak ontwerpfase
nieuwbouw multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld Hof van Cramer 2.0 versie 1.3
definitief, vast te stellen en de organisatie binnen het bestaande mandaatbesluit de benodigde overeenkomsten (niet zijnde de overeenkomsten met participanten) te laten
afsluiten.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
11 Actieve Raadsinformatie Participatie en Schulddienstverlening

In te stemmen met de actieve raadsinformatie participatie en schulddienstverlening en deze door te geleiden naar
de Griffie.

Conform advies.

12 Doordecentralisatie overeenkomst Horsthoekschool

1. De raad voor te stellen:
a. geen wensen of bedenkingen als
bedoeld in artikel 169, lid 4, gemeentewet te hebben met betrek-

Akkoord, met aanvulling in
raadsvoorstel
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king tot de doordecentralisatieovereenkomst met Stichitng Proo
Noord-Veluwe;
b. op grond van artikel 111 van de
Wet op het primair onderwijs een
bedrag van € 600.000,00 beschikbaar te stellen voor het aangaan
van bijgevoegde doordecentralisatie-overeenkomst met Stchting
Proo Noord-Veluwe waardoor de
juridische en economische eigendom van de Horsthoekschool,
Oenerweg 7 te Heerde overgaat
naar Stichting Proo Noord-Veluwe.
c. Genoemd bedrag te dekken uit de
Algemene Reserve Grondbedrijf.
2. Bijgaand concept-raadsbesluit conform vast te stellen.

13 Subsidieregeling corona

1. Voor het opstellen van subsidieregeAkkoord, inclusief raad via
memo ari meenemen.
lingen voor kunst en cultuur, buurten dorpshuizen en sport met betrekking tot de gevolgen van de door het
Rijk getroffen coronamaatregelen
over de periode 15 maart 2020 tot en
met 31 december 2020 de uitgangspunten vast te stellen, zoals genoemd
onder “Uitgangspunten” in dit voorstel;
2. deze uitgangspunten ook te hanteren
voor het opstellen van eventueel andere subsidieregelingen met betrekking tot de gevolgen van de door het
Rijk getroffen coronamaatregelen;
3. de subsidieregeling compensatie coronaeffecten 2020 Kunst en Cultuur
vast te stellen;
4. de subsidieregeling compensatie coronaeffecten 2020 Sport vast te stellen;
5. de subsidieregeling compensatie coronaeffecten 2020 Buurt- en Dorpshuizen vast te stellen;
6. voor de subsidie compensatie coronaeffecten 2020 Kunst en Cultuur het
subsidieplafond vast te stellen op
€ 103.967,00;
7. voor de subsidie compensatie coronaeffecten 2020 Sport het subsidieplafond vast te stellen op € 29.288,73;
8. voor de subsidie compensatie coronaeffecten 2020 Buurt- en Dorpshuizen
het subsidieplafond vast te stellen op
€ 25.000,00.

14 Tarieven Vraagafhankelijk
Vervoer 2021

De Wmo-tarieven voor het Vraagafhan- Conform advies.
kelijk Vervoer voor het jaar 2021 vast te
stellen overeenkomstig de tarieven genoemd in de tarieventabel onder Inleiding.

15 Nadere regels Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2021

1. De “Nadere regels Jeugdhulp en Maat- Conform advies.
schappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2021” vast te stellen, ingaande 1 januari 2021.
2. Het “ Financieel Besluit Jeugdhulp en
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Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2021” vast te stellen,
ingaande 1 januari 2021.
3. De “Nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2020” alsook het “Besluit
Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” in
te trekken per 1 januari 2021.
3. Via een raadsinformatie de raad te informeren betreffende de “Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning gemeente Heerde
2021” en het bijbehorende “ Financieel Besluit jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2021”.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
16 Uitstel aanbesteding BGTbijhouding

1. De openbare aanbesteding voor de
Conform advies.
bijhouding van de BGT uit te stellen
met maximaal 2 jaar, tot uiterlijk
1 januari 2023;
2. Middels een enkelvoudig, onderhandse
aanbesteding een offerte op te vragen
bij de huidige leverancier met als doel
om een overbruggingsovereenkomst
voor BGT-bijhouding voor de periode
van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022
(met een optionele verlenging van
één jaar) af te kunnen sluiten.

17 Voedselbank

1. De aanvraag van de Voedselbank
Vaassen, Epe en Heerde voor een
extra incidentele subsidie van
€ 4.000,00 af te wijzen;
2. De Voedselbank Vaassen, Epe en
Heerde hierover te informeren middels een brief;
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