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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 5 januari 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff 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
2 Openbare besluitenlijst van
15 december 2020

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Afwijkingsprocedure Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld

1. De raad voor te stellen om een ontConform advies.
werpverklaring van geen bedenkingen
af te geven, zoals bedoeld in artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een aantal
onderdelen van de aanvraag Omgevingsvergunning van het waterschap
Vallei en Veluwe, d.d. 20 mei 2019.
Dit om voor al uitgevoerde werkzaamheden de geconstateerde afwijkingen van het Rijksinpassingsplan
Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld
vergunning technisch regelen.
2. In te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst waarmee eventuele planschade kan worden verhaald.

4 Beslissing op bezwaar (2)
Koerberseweg 13

1. Het bezwaar deels gegrond te verkla- Conform advies.
ren voor wat betreft:
a. het per abuis vermelden van dat de
verhardingen (ook) in Bestemmingsplan “Ontwikkelingsgebieden” zijn gesitueerd; en
b. het niet (expliciet) vermelden van
de evenredige belangenafwegingen
in het bestreden besluit; en
2. het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren; en
3. het bestreden besluit van 2 juni 2020,
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waarbij op 14 september 2020 een
gewijzigde tekening is ondergebracht,
in stand te laten; en
4. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

5 Erfpachtovereenkomst KOM

1. In te stemmen met bijgevoegde erfConform advies.
pachtovereenkomst met Stichting
Kinderopvang Op Maat (KOM) voor de
grond aan de Fazantenstraat 7a te
Wapenveld, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer
7140 en 7141 (ged.) voor de duur
van dertig jaren, waarbij voor de opstal een erfpachtafhankelijk opstalrecht wordt gevestigd;
2. Tot ondertekening van de erfpachtovereenkomst over te gaan.

6 Voorschot subsidiebijdrage
Stichting Schaapskudde EpeHeerde

1. De SNL middelen jaarlijks gedurende Conform advies.
de looptijd van de subsidiebeschikking
t/m 2023, in januari van het betreffende jaar als voorschot uit te betalen
aan de Stichting Schaapskudde EpeHeerde;
2. deze budget neutrale mutatie bij de
voorjaarsnota 2021 / perspectiefnota
2022-2025 te verwerken.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Doorontwikkeling team STIP

1. Een extra gezinscoach (0,8fte) aan te Conform advies.
trekken voor in ieder geval 2 jaar, in
pilotvorm, die lichte zorgvragen op
kan pakken;
2. Team STIP de opdracht te geven om
de slag te gaan met (v)echtscheidingsproblematiek;
3. De raad voor te stellen om de in 2020
ontvangen DUVO-gelden ad.
€ 51.300,00 en MOBW-gelden ad.
€ 124.200,00 bij de resultaatbestemming 2020 over te hevelen naar de
reserve sociaal domein;
4. De raad voor te stellen om bij de
voorjaarsnota 2021 vanuit de reserve
sociaal domein € 51.300,00 en
€ 90.000,00 beschikbaar te stellen
voor de pilot gezinscoach.
5. De inzet van deze gezinscoach jaarlijks te evalueren door middel van een
evaluatiemethode gericht op preventie.
6. (bijvoorbeeld de preventiecalculator).
7. Bij een positieve evaluatie deze fte
structureel te maken en te bekostigen
vanuit de besparing op het ZIN maatwerkbudget.

8 Extra inzet vrijwilligers coördinator bij participatietrajecten

1. Het takenpakket van de mantelzorgConform advies.
en vrijwilligers coördinator uit te breiden voor inrichting en werving van
vrijwilligersplekken om inwonersparti-
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9 Vaststellen uitvoeringsprogramma’s Beschermd Thuis,
Maatschappelijke bijdrage en
Samen tegen Huiselijk geweld

Advies
cipatie te vergroten.
2. Het aantal uren van de mantelzorgen vrijwilligers coördinator te verhogen met 4 uur per week om uitvoering te geven aan inrichting en werving van vrijwilligersplekken.

Besluit

1. Het uitvoeringsprogramma Beschermd Conform advies.
Thuis 2021 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Bijdrage 2021 vast te
stellen.
3. Het uitvoeringsprogramma Samen
Tegen Huiselijk Geweld vast te stellen.
4. De gemeenteraad te informeren door
middel van de bijgevoegde Actieve
Raadsinformatie.

10 Verlengen overeenkomst voor 1. Het verkennend onderzoek, als onder- Conform advies.
uitvoering Wet verplichte ggz
deel van de uitvoering wet verplichte
GGZ, via een overeenkomst met GGD
IJsselland te beleggen voor een periode van 1 jaar.
2. De dienstverleningsovereenkomst en
overeenkomst verwerking persoonsgegevens met GGD IJsselland te ondertekenen.
11 Verlenging samenwerking
Jeugdfonds Sport en Cultuur

1. De samenwerking met het Jeugdfonds Conform advies.
Sport en Cultuur te verlengen met
een periode van vier jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december
2024.
2. het Jeugdfonds Sport en Cultuur hiervoor een jaarlijkse subsidie te verlenen van € 5.000,00 voor de periode
van vier jaren (2021 – 2024).
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