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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 25 mei 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer en S.J.L. Nienhuis en algemeen
directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.
Afwezig: wethouder Y. Cegerek.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag
2 Openbare besluitenlijst van
18 mei 2021

Vast te stellen.

3 Benoeming ambtenaar van de Een medewerker bij Burgerzaken per
burgerlijke stand (ABS)
direct aan te wijzen als ambtenaar van
de burgerlijke stand (ABS).

Conform advies.
Per direct voorgestelde medewerker aan te wijzen als ABS.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Faciliteren projectleider zonop-dak

1. In te stemmen met het projectplan
Akkoord, waarbij kosten ten
laste van begroting 2021
zon-op-dak van Heerde Energiek;
2. in te stemmen met het eenmalig bekomen.
schikbaar stellen van € 33.000,00
voor de financiering van een projectleider;
3. in te stemmen met het beschikbaar
stellen van een bedrag van
€ 7.000,00 voor de voorfinanciering
van nieuwe projecten;
4. in te stemmen met de ARI jaarrapport
Heerde Energiek.

5 Jaarverslag 2020 commissies
bezwaarschriften H20

1. Het jaarverslag 2020 van de commis- Conform advies.
sies bezwaarschriften in H2O-verband
voor kennisgeving aan te nemen;
2. de burgemeester kennis van dit jaarverslag te laten nemen;
3. dit jaarverslag ter kennis te brengen
aan de gemeenteraad met een actieve raadsinformatie (ari).

6 Adviesaanvraag aan commissie Ruimte over het ver-

De commissie Ruimte om advies te vragen over het verlenen van planologische

Blad 1

Na aanpassing discussienota,
akkoord.

Nr Onderwerp
lenen van planologische medewerking aan een natuurbegraafplaats op de landgoederen De Polberg en Winfried

Advies
medewerking aan de ontwikkeling van
een natuurbegraafplaats op de landgoederen De Polberg en Winfried in Wapenveld.

7 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemHeerde, De Sa naast 32
mingsplan ‘Heerde, De Sa naast 32”,
met identificatienummer
NL.IMRO.0246.421DeSaong-VA01
ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat
kostenverhaal anderszins verzekerd
is.
8 Procesvoorstel het Honk

Besluit

Na aanvulling raadsvoorstel,
akkoord.

1. In te stemmen met het procesvoorstel Conform advies.
om te komen tot een 1 plan voor de
herontwikkeling van het Honk;
2. In te stemmen met de uitgaande brief
aan initiatiefnemers;
3. In te stemmen met uitgaande brief
aan omwonenden;
4. In te stemmen met de ARI proces het
Honk.

9 Bijdrage gemeente aan Nood- 1. Bijdrage te verstrekken van
Akkoord, waarbij persbericht via
fonds Corona Ondernemers
€ 10.000,00 aan het Noodfonds Coro- memo ari naar raad gaat.
Heerde
na Ondernemers Heerde in beheer en
uitvoering bij de Jan Nienhuis Vereniging;
2. Bekendmaking van het besluit middels
bijgaand gezamenlijk opgesteld persbericht;
3. Ondernemers te benaderen middels
bijgaande conceptbrief;
4. Dit bedrag mee te nemen bij de
Voorjaarsnota 2021.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
10 Onttrekken aan openbaarheid Aan de raad het voorstel te doen het
Oranjeweg (ged.)
gedeelte Oranjeweg te Wapenveld dat
grenst aan het perceel met huisnummer
13, kadastraal bekend Heerde sectie C
4466 (ged.) en een oppervlakte heeft
van circa 205 m2, aan het openbaar
verkeer te onttrekken.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
11 Regeling toekenning vrijwilligersprijs 2021

In te stemmen met:
1. de voorgestelde aanpassingen in Regeling Vrijwilligersprijs 2007;
2. de Regeling Toekenning Vrijwilligersprijs 2021 ter besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Conform advies.

12 Vaststelling ‘Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke

1. De gewijzigde beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Heerde 2021 vast te stellen.

Conform advies.

Blad 2

Nr Onderwerp
Kosten (TONK)’

Advies
Besluit
2. De raad te informeren via bijgevoegde
memo actieve raadsinformatie.

13 Huishoudelijke ondersteuning 1. De voortzetting van huishoudelijke
1 + 2: akkoord;
gemeente Heerde 2022 en
ondersteuning via de algemene voor- 3. raad via Perspectiefnota 2022
ziening schoon en leefbaar huis in de
voor te stellen de meerkosten
2023
gemeente Heerde in 2022 en 2023,
(inclusief opbrengsten huister besluitvorming voor te leggen aan
houdcoach) 2022 en 2023 ten
de Raad.
laste van algemene reserve te
2. de raad voor te stellen om een wachtbrengen.
lijst van 12 weken te hanteren voordat er gebruik kan worden gemaakt
van de algemene voorziening schoon
en leefbaar huis, waarbij er uitzondering wordt gemaakt voor inwoners in
een kwetsbare situatie.
3. De raad voor te stellen om de geschatte kostentoename van
€ 525.959,00 in 2022 en
€ 796.426,00 in 2023 te verwerken in
de begroting 2022 en in de perspectiefnota.

Blad 3

