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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 2 november 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

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

- Vrijwilligersprijs: wethouder
Nienhuis deelt mee dat één
van de genomineerden zich
heeft terug getrokken.
- Wethouder Cegerek heeft afgelopen week de opening Kunst
Lokaal in de Hof van Cramer
verzorgd.

2 Openbare besluitenlijst van
26 oktober 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Recreatiezonering –
gebiedsontwikkeling zone
Natuurlijkheid

De commissie Ruimte om advies te vra- Na aanvulling discussienota,
gen over het concept recreatiezonerings- akkoord.
plan Veluwe én het plan van aanpak
voor gebiedsontwikkeling van de ‘zone
natuurlijkheid’ middels bijgevoegde discussienota (en bijlagen).

4 Raadsvoorstel “Voortzetting
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie
Ondernemersfonds gemeente
Ondernemersfonds gemeente Heerde
Heerde”
2019-2021’;
2. In te stemmen met bijgaand voorstel
aan de raad met advies tot voorzetting Ondernemersfonds gemeente
Heerde vanaf 2022 onder voorwaarden.
5 Ontwerp vvgb Wapenvelder
Kerkweg ongenummerd

1. Akkoord;
2. na aanpassing raadsvoorstel,
akkoord.

1. De raad voor te stellen om een ontConform advies.
werp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van
een nieuwe woning aan de Wapenvelder Kerkweg ongenummerd, omdat
het initiatief niet in strijd is met een
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Besluit
goede ruimtelijke ordening;
2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) aangezien het kostenverhaal anderszins wordt verzekerd
(legesverordening en anterieure overeenkomst);
3. in te stemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aan te bieden aan de initiatiefnemer;
4. De initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde brief.

6 Beslissing op bezwaar
omgevingsvergunning
Landgoed Vosbergen

Conform het advies van de commissie
Conform advies.
bezwaarschriften het gezamenlijke
bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond
te verklaren.
In de lijn van het advies van de
commissie bezwaarschriften wordt
tevens besloten om het bestreden
besluit te herroepen en te vervangen
door een nieuw besluit nadat de daartoe
aan te leveren aanvullende gegevens
zijn ontvangen.
Het verzoek om proceskostenvergoeding
af te wijzen.

7 Niet-positieve grondhouding
legaliseringsaanvraag De
Steeg 5, Wapenveld

1. Een niet-positieve grondhouding in te
nemen voor legalisering van de nevenactiviteit (inkoop, verkoop en reparatie van landbouwvoertuigen) aan
De Steeg 5 te Wapenveld.
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Na redactionele aanpassing
brief, akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Straathoekwerk evaluatie
pilot en vervolg

1. Kennis te nemen van de evaluatie pilot straathoekwerk;
2. Op basis van de resultaten van de
evaluatie te besluiten de functie
straathoekwerker (1 FTE) structureel
toe te voegen aan team STIP.

1. Akkoord;
2. akkoord, waarbij dekking
vanaf 2023 tijdig wordt heroverwogen.

9 T2019-11-04 uitbetaling
uitkeringen

In te stemmen met de inhoud van de
actieve raadsinformatie die in de bijlage
is toegevoegd en deze door te geleiden
naar de raad

Conform advies.

10 Beslissing op bezwaar Music
4 All zaaknummer 526125

1. Het advies van de commissie be1. Conform het advies commiszwaarschriften, zoals in de bijlage bij
sie bezwaarschriften het bedit advies is gevoegd, over te nemen.
zwaar ongegrond te verkla2. Bezwaarde via bijgaande brief op de
ren, zulks met in achtneming
hoogte te brengen van dit besluit.
van een aanvullende motivering;
2. akkoord.

11 Regionale beleidsnotitie
Bibliotheek Noord-Veluwe
2022-2025

1. De regionale beleidsnotitie Bibliotheek Conform advies.
Noord Veluwe 2022 – 2025 vast te
stellen;
2. De raad te informeren via bijgevoegde
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actieve raadsinformatie (ARI).
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