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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 12 april 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en locoalgemeen 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 Nienhuis was op
8 april aanwezig bij de Vrijwilligersmarkt.
- Wethouder Cegerek heeft op
11 april een Bestuurlijk Overleg va de I-dienst bijgewoond.
Er wordt een kwartiermaker
gezocht. De migratie van MS
Teams en het vertrek van een
collega leidt tot meerkosten.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de Jaarrekening naar het
college komt.
- De burgemeester deelt mee
dat het lezen van een gedicht,
op 4 mei, is georganiseerd.

2 Openbare besluitenlijst van
5 april 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaren

Wat betreft bezwaar 1 tegen primair
Conform advies.
besluit 1:
1. het bezwaar van 1 april 2020 ongegrond te verklaren; en
2. het bestreden besluit van 5 maart
2020 in stand te laten; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
Wat betreft bezwaar 2 tegen primair
besluit 2:
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Nr Onderwerp

Advies
Besluit
4. het bezwaar van 6 mei 2020 ongegrond te verklaren; en
5. het bestreden besluit van 14 april
2020 in stand te laten onder een aanvullende motivering; en
6. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

4 Grondhouding
nieuwbouwwoningen
Singelweg Hoorn

1. Geen positieve grondhouding aan te
Na aanpassing uitgaande brief,
nemen voor wat betreft het realiseren akkoord.
van 4 a 5 nieuwe woningen aan de
Singelweg in Hoorn;
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief;
3. De raad te informeren over uw besluitvorming conform de bijgevoegde
actieve raadsinformatie.

5 Grondhouding rijhal
Horsthoekruiters
Mussenkampseweg 9a

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen voor wat betreft de bouw van
een overdekte rijhal aan de Mussenkampseweg 9a te Heerde.
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.

Conform advies.

6 Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Wilgenweg
3

1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Wilgenweg 3
(NL.IMRO.0246.821BUWWILGWEG3VA01) ongewijzigd vast te stellen;
2 de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan
vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
3 de initiatiefnemer te informeren over
uw besluit conform de bijgevoegde
brief.

Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Jaarverslag SWOV 2021

1. Kennis te nemen van het jaaroverzicht Conform advies.
SWOV
2. De raad via bijgevoegde memo ARI te
informeren.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Subsidie waardering
vrijwilligers Oekraïne

Akkoord te gaan met een eenmalige
subsidie aan Stichting Present voor
waardering vrijwilligers opvang
Oekraïners

9 Uitvoeringsprogramma’s
Participatiewet Inkomen
2022

1. De uitvoeringsprogramma’s(UVP)
Conform advies.
Participatiewet Inkomen(PWI) 2022
vast te stellen, waaronder UVP PWI
Oplegger, UVP Bestrijding armoede en
schulden en een UVP Kindpakket;
2. Overgebleven budgetten vanuit eerder
betaalde subsidies bij Stichting Leer-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
geld Noord-Veluwe in reserve onder
te brengen;
3. De financiering van het Kindpakket uit
te breiden met het budget van de rekening 579300 Minimabeleid/4343233
tegengaan van armoede en schulden.

10 Verstrekking Eenmalige
energietoeslag 2022

1. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen;
2. Maatwerk toe te passen bij huishoudens die een extreem hoge energierekening hebben en een inkomen
hebben dat hoger is dan 120% van de
bijstandsnorm en lager is dan 130%
van de bijstandsnorm;
3. De verwachte inkomsten en kosten
voor het uitvoeren van deze regeling,
beide geprognosticeerd op
€ 418.000,00, te verwerken in de
Voorjaarsnota 2022;
4. De raad te informeren door bijgaande
memo ari door te leiden naar de raad.

Conform advies, met uitzondering van beslispunt 2 De beleidsregel aanpassen op 120% van
de bijstandsnorm, door artikel 3
maatwerk en de verwijzing er
naar te verwijderen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
11 Aanwijzen ambtenaren
verklaring onder Eed

L. Draaijer en P. Käsebier aan te wijzen
om een verklaring onder eed of belofte
af te mogen nemen.

12 ENSIA verantwoording over
het jaar 2021

1. Akkoord te gaan met de uitkomsten
Conform advies.
van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD en Suwinet.
2. Akkoord te gaan met de uitkomsten
van de zelfevaluatie BAG, BGT en
BRO.
3. Akkoord te gaan met de uitkomsten
van de zelfevaluatie WOZ.
4. Akkoord te gaan met de uitkomsten
van de zelfevaluatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
5. De collegeverklaring vast te stellen.
6. Geheimhouding op grond van artikel
25 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur op te leggen op de
collegeverklaring (bijlage 1 (inclusief
bijlage 1.1 DigiD en bijlage 1.2 Suwinet van de collegeverklaring)) en het
Assurance rapport (bijlage 2) van de
IT-auditor met bijlagen (3 t/m 6), behoudens toezending van deze bijlagen
aan de landelijke toezichthouder.
7. De memo actieve raadsinformatie aan
de raad met gewaarmerkte bijlagen
aan te bieden; de bijlagen 1 t/m 6 en
bijlage 9 onder oplegging van voorlopige geheimhouding op grond van
artikel 25 lid 3 en artikel 55 lid 1 van
de Gemeentewet jo. Artikel 10 van de
Wet Openbaarheid van Bestuur.
8. De raad voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen op grond van
artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
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