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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 9 april 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

- Op voorstel burgemeester gaat college
akkoord met pilot representatielijst voor
de pers.
- Wethouder Cegerek meldt dat Heerde is
verzocht mee te doen aan een hacketon
m.b.t. pilot Hybrid Values;
- Burgemeester heeft desgevraagd positief
gereageerd om lid te worden van de
brandweerkamer.

2 Openbare besluitenlijst van
2 april 2019

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen

3 Besluit planologische
medewerking Kamperweg
27

1. Medewerking te verlenen aan de bestem- Conform advies.
mingswijzing van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar de bestemming ‘Wonen’
op het perceel Kamperweg 27 d.m.v. een
bestemmingsplanherziening;
2. In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst;
3. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingplan
(NL.IMRO.0246.816BUWHKamperw27ON01) en het plan voor een periode van
zes weken ter inzage te leggen, conform
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, nadat de anterieure overeenkomst
is getekend en de leges zijn voldaan;
4. De initiatiefnemer op de hoogte te brengen van uw besluitvorming conform de
bijgevoegde brief.

Blad 1

W

W

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
4 Vangnetuitkering

1. Het Aanvraagformulier Vangnetuitkering
Participatiewet over 2018 gemeente
Heerde vast te stellen;
2. Het Aanvraagformulier Vangnetuitkering
Participatiewet over 2018 gemeente
Heerde ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Conform advies.

5 Convenant regionale
samenwerking
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd
Wonen (MO/BW) OostVeluwe

1. Het convenant regionale samenwerking
1. Na redactionele aanpassingen
Maatschappelijke Opvang/Beschermd
dictum raadsvoorstel, akkoord.
Wonen (MO/BW) Oost-Veluwe ter vast2. Akkoord.
stelling aan de gemeenteraad voor te
leggen.
De Burgemeester besluit om:
2. Wethouder Berkhoff te mandateren dit
convenant namens het college te ondertekenen na vaststelling door de gemeenteraad.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
6 Collegeverklaring-ENSIA2018

1. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor Conform advies.
de aansluitingen DigiD en Suwinet vast
te stellen.
2. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor
BAG en BGT vast te stellen. Door in te
stemmen met de uitkomsten legt het
college verantwoording af over het gebruikt van de BAG en BGT aan de landelijk toezichthouder, het ministerie van
BZK.
3. De coördinator ENSIA te mandateren om
toezicht te houden op de uitvoering van
de verbetering in kalenderjaar 2019.
4. De collegeverklaring te ondertekenen.
Met de collegeverklaring legt het college
conform de ENSIA-methodiek verantwoording af over de informatiebeveiliging
aan zowel de raad als aan de landelijke
toezichthouders. In de collegeverklaring
verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen van de gemeente
in opzet en bestaan voldoen aan de
normen voor DigiD en Suwinet.
5. Voor het college geldt geheimhouding op
de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD en
bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT
auditor met beide bijlagen, de toelichting
en de verantwoordingsrapportages over
BAG en BGT op grond van artikel 25,
tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en
rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b
en g van de Wet openbaarheid van be-
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stuur. De geheimhouding wordt opgelegd
voor onbepaalde duur.
6. Via de memo ARI wordt de raad geïnformeerd waarin de raad gevraagd wordt
om kennis te nemen van de verantwoording vanuit het ENSIA stelsel over het
jaar 2018.
7. De raad op grond van artikel 25, derde
lid van de Gemeentewet te verzoeken de
opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring 2018 met bijlagen en het
assurancerapport 2018 met bijlagen, de
toelichting en de verantwoordingsrapportages over BAG en BGT tijdens een volgende vergadering te bekrachtigen.
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