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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 23 november 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en loco
algemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer deelt mee
dat er ambtelijk contact is geweest met Liander over leveringscapaciteit.
- Wethouder Meijer heeft afgelopen weekend proef geslapen
op de Tonnenberg in een volledig off grid en demontabel
onderkomen.
- Wethouder Meijer deelt namen
van bedrijven die kandidaat
zijn bij de diverse ondernemings- en innovatieprijzen.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat de column over hondenpoep veel reacties heeft opgeroepen.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat het chauffeurstekort bij
PlusOV, dat ook al elders is,
nu ook gevolgen krijgt voor
Heerde, met een voorstel voor
routewijzigingen. Heerde wil
eerst een inzicht wat de oorzaken zijn.
- Wethouder Cegerek heeft op
18 november namens de gemeente als vrijwilliger meegedraaid bij de vluchtelingenopvang in Nunspeet en doet
hiervan verslag.
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- Wethouder Cegerek deelt mee
dat er vandaag een bijeenkomst is over armoedebestrijding. Deze gaat ook over
energie-armoede.
- Wethouder Cegerek doet een
oproep aan het college om
mee te doen aan ik ben#medestander.
- De burgemeester vraagt aandacht voor het tijdig in procedure brengen van kandidaten
voor de Cittaslow-prijs.
- De burgemeester vraagt aan
de vakafdeling om memo naar
aanleiding van het gesprek
van het college met de Adviesraad Sociaal Domein.

2 Openbare besluitenlijst van
16 november 2021

Vast te stellen.

Naar aanleiding van informatieuitwisseling: de onthulling van
het basjkierenmonument OlstWijhe is verzet. Het is krachtig
om de onthulling van de
plaquette gelijktijdig te doen.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
3 Beslissing op bezwaar

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Memo ARI Ontwikkelingen
Sprengencollege m.b.t.
bestuur, onderwijskwaliteit
en onderwijshuisvesting

De raad te informeren over ontwikkeNa aanpassing memo ari, aklingen bij het Sprengencollege, aangaan- koord.
de het bestuur, de onderwijskwaliteit en
de onderwijshuisvesting, middels de bijgevoegde memo ARI.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
5 Benoeming leden hoofd- en
centraal stembureau

1. De plaatsvervangend voorzitter, leden Conform advies.
en plaatsvervangende leden van het
hoofd- en centraal stembureau van
1-1-2022 tot en met 31-12-2025 te
benoemen.
2. Als leden aan te wijzen:
Plaatsvervangend voorzitter:
- B. van Zuthem (tevens lid),
algemeen directeur
Leden:
- R. van der Veen, manager DIB;
- E. Lankman, griffier;
- G.J. van Amersfoort, senior mede-
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werker burgerzaken.
Plaatsvervangende leden:
- I. Bron, manager DIB;
- P.G.A. Leisk - Käsebier, medewerker
burgerzaken;
- L. Draaijer, medewerker burgerzaken.
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