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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 10 december 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

- Burgemeester heeft de feestelijke opening
van de lokale ijsbaan verzorgd.
- Burgemeester heeft een kennismakingsgesprek gehad met haar collega van OlstWijhe waarbij o.a. het Basjkierenmonument aan de orde is geweest.
- Vitale vakantieparken: wethouder Meijer
deelt mee dat het programmaplan gereed
is. In het voorjaar 2020 wordt zowel het
college als de raad in een themabespreking inhoudelijk meegenomen. Ter uitvoering van het programmaplan volgt een
brief naar alle Heerder parken (één park,
één plan).
- Verstrekken van leningen aan sportverenigingen: hoewel het huidige Treasurystatuut dit niet verbiedt, is het college niet
voornemens om als leenbank naar sportverenigingen te fungeren.
- College is voornemens om met een vertegenwoordiging van lokale agrariërs een
relatiegesprek aan te gaan met als doel
hun zorgen te vernemen en te delen.
- Wethouder Berkhoff stelt dat de ondertekening van de prestatieafspraken met
Triada in een plezierige sfeer heeft
plaatsgehad. Hij treft inmiddels bij Triada
veel commitment en een constructieve
houding aan.
- Wethouder Berkhoff meldt dat Groot
Stokkert wederom overgaat naar een
nieuwe eigenaar.
- Wethouder Cegerek heeft de samenwerkingsovereenkomst Hoenwaard namens
de gemeente ondertekend.
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- Wethouder Cegerek heeft tezamen met
enkele medewerkers de klimaattop Vallei
& Veluwe bijgewoond.

Besluit

- Gemeentesecretaris meldt dat met Epe is
afgestemd hoe naar pers zal worden omgegaan aangaande het hondenuitlaatgebied Renderklippen
2 Openbare besluitenlijst van
3 december 2019

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassingen
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Omzetten bedrijfswoning
IJsselzicht

Het verzoek tot het verlenen van een persoonsgebonden ontheffing te weigeren, om
ook na het staken en/of overdragen van de
bedrijfsactiviteiten, voor onbepaalde tijd de
(bedrijfs-)woning gelegen aan de IJsseldijk
40a te kunnen en mogen blijven bewonen.

Conform advies.

4 Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
Rooboerskamp ong.

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan
‘Rooboerskamp ongenummerd’
(NL.IMRO.0246ROOBERSKAMP-ONG’)
ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat de
kosten anderszins verzeker zijn;
3. de initiatiefnemer te informeren over uw
besluit conform de bijgevoegde brief.

Conform advies.

5 Woningsplitsing

De concept-discussienota over de mogelijk- Na redactionele aanvulling
heden van woningsplitsing ter advisering
akkoord.
voor te leggen aan de commissie Ruimte.

6 Herontwikkeling locatie
zoutloods, Zwarteweg 2-4
Heerde

De commissie Ruimte te informeren en
advies te vragen over de plannen aan de
Zwarteweg 2-4 in Heerde op basis van bijgevoegde discussienota met bijlagen (bijlage 1).

College opteert voor themabespreking op 20 januari en beziet
nader of discussienota commissie februari gewenst is.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Mandaten en periodiek
overleg Wvggz

1. De voorgestelde inrichting van het perio- Conform advies.
diek netwerkoverleg Wvggz aan te nemen als regionale werkwijze (bijlage 2).
2. Akkoord te gaan met de afvaardiging van
de portefeuillehouder Verward gedrag
van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland, burgemeester O. van Dijk,
namens de Achterhoek, en wethouder
zorg van Apeldoorn, wethouder N. Stukker namens Midden-IJssel/Oost-Veluwe
naar dit overleg.
3. Kennis te nemen van de stand van zaken
rondom Khonraad.
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