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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 25 juni 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder H.J. Berkhoff.
Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Cittaslow congres Italië: burgemeester
en wethouder Cegerek delen hun ervaringen en stellen vast dat van de Cittaslowvisie veel te bieden heeft. College
wil in een volgend B&W/MT-sessie nader
verkennen op welke wijze we ambtelijk
en maatschappelijk hieraan meer invulling kunnen geven. Vooruitlopend hierop wil het college in voorstellen het kopje
‘cittaslow’ vaker ingevuld zien. Zowel MT
als portefeuillehouders gaan hierop sturen.
- Wethouder Meijer neemt het college mee
in het bezoek aan het Gr8-hotel in
Oosterhout.
- Wethouder Meijer meldt dat in het najaar
de Cleantech Regio on tour gaat, d.w.z.
DB en Board, en dat ze dan ook een
rondje langs de gemeenteraden maakt.
- Wethouder Meijer meldt dat afgelopen
week door scholieren van de Noordgouw
een presentatie is gegeven over de wijze
waarop Heerde zich (recreatief) in de
markt kan zetten.
- Wethouder Meijer bericht dat Euroma deze zomer gaat starten om zijn vestigen te
verplaatsen naar Zwolle. Dit betekent dat
in de zomer 2020 naar verwachting de
locatie Wapenveld verhuisd is.
- Openlucht concert Kasteel Vosbergen:
wethouder Meijer en gemeentesecretaris
hebben dit bijgewoond en vastgesteld dat
sprake was van een geslaagde avond en
in prima entourage.
- De Open days Brussel vinden op 7 en 8
oktober plaats. Binnen de Cleantech Re-
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gio wordt programma opgesteld. Jacob
Spronk wordt verzocht dit af te stemmen
en college een voorzet te doen.

Besluit

- Wethouder Meijer is vanaf 26 juni een
week afwezig.
- Wethouder Cegerek heeft binnen ODNV
gesproken over de gevolgen van het asbestverbod. Duidelijk is dat weliswaar de
druk eraf is, maar de noodzaak blijft.
- Wethouder Cegerek meldt dat afgelopen
week een bijeenkomst in De Heerd
plaatsvond met alle betrokken instellingen in het kader van armoedebestrijding.
- Wethouder Cegerek heeft bijeenkomst
Empowerment voor Vrouwen gehad, die
zeer geslaagd was door goede opkomst
met een divers publiek.
- Lelystad Airport: op 26 juni vindt een
bestuurlijk gesprek plaats bij het ministerie.
2 Openbare besluitenlijst van
18 juni 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Bedrijfsondersteuning en -advisering
3 Controleverklaring en
accountantsverslag
jaarstukken 2018

Kennis te nemen van de controleverklaring
en het accountantsverslag 2018.

Conform advies.

4 Notulen openbaar deel
auditoverleg 11 juni 2019

Kennis te nemen van het auditoverleg
(openbaar deel) van 11 juni 2019.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
5 Beslissing op bezwaarschriften Bijlakker 37

Beide bezwaarschriften niet-ontvankelijk te
verklaren.

Conform advies.

6 Definitieve aanwijzing
twee locaties ondergrondse restafvalcontainers

In te stemmen met de definitieve
aanwijzing van twee (alternatieve) locaties
voor ondergrondse restafvalcontainers.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Jenaplanschool Hoorn

Voorlopig te besluiten:
1 t/m 3: akkoord.
1. De aanvraag/het verzoek om vervang4. Het voorgenomen Overzicht
ende nieuwbouw en het vergoeden van
2020 op korte termijn voor te
het plaatsen van noodlokalen te weileggen aan de bevoegde gegeren op grond van artikel 100, lid 1,
zagsorganen binnen onze geonder f en/of artikel 100, lid 2, van de
meente in het OOGO/LEA.
Wet op het primair onderwijs juncto artikel A2 van Bijlage I van de Verordening.
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2. Het verzoek van uitbreiding van het
schoolgebouw met een 6e groep leerlingen en om uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair voor een 6e
groep te weigeren o.g.v. artikel 100, lid
1, onder c, van de Wet op het primair
onderwijs.
3. De aanvraag/het verzoek daarom niet op
te nemen in het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 maar
te plaatsen op het Overzicht onderwijs
2020.

Blad 3

