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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 30 november 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en loco
algemeen 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 Cegerek deelt mee
dat er een informele bijeenkomst met Basjkieren in zowel
Oost-Wijhe als in Veessen is
geweest. Er volgt nog een officieel moment voor de onthulling van de plaquette in Veessen. Wel is er een luisterbankje geplaatst.
- Wethouder Cegerek heeft een
bijeenkomst schulddienstverlening, waarbij ook raadsleden
vertegenwoordigd waren, bijgewoond. Aan de orde kwamen onder andere menstruatiearmoede, energiepakket en
gebruik kindpakket.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat bij het Bestuurlijk Overleg
Apeldoorns Kanaal is gesproken over de afronding van het
project in Heerde, nadat de
opgehoogde bruggen zijn opgeleverd.
- Wethouder Cegerek heeft met
wethouder Nienhuis Orange
the World geopend.
- Wethouder Cegerek heeft een
ondernemer met bloemen inhet zonnetje gezet, vanwege
een beschikbare werkplek voor
iemand met een loonwaardebeperking.
- Wethouder Cegerek deelt mee
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit
dat tijdens de AVA Vitens is
meegedeeld dat Vitens de investeringen verdubbelt om de
drinkwatervoorziening op peil
te houden.
- Wethouder Meijer heeft een
plezierig gesprek gehad met
Tribuut en kennisgemaakt met
de nieuwe directeur.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat volgende week het tweejaarlijks oploopje Vitale Vakantieparken is.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat er samen met inwoners op
een aantal avonden hard is
gewerkt aan een lokaal kader
Zon en Wind. Er volgt nog een
avond met agrariërs.

2 Openbare besluitenlijst van
23 november 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Grondhouding functieverandering Veldweg 9 te Heerde

1. Een positieve grondhouding in te neConform advies.
men voor het toepassen van functieverandering van ‘agrarisch – landschappelijke waarde’ naar ‘wonen’
aan de Veldweg 9 (HDE00A2733). Dit
omvat:
- Het realiseren van een nieuwe woning;
- Het realiseren van een bijgebouw
behorende bij de nieuw te realiseren woning;
- Het versterken van het landschap op
en rond deze locatie.
2. De raad te informeren middels een
actieve raadsinformatie;
3. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

4 Grondhouding Klapperdijk
14c

1. Geen positieve grondhouding aan te
nemen voor de legalisatie van de woning aan de Klapperdijk 14c te Wapenveld;
2. De initiatiefnemer informeren middels
bijgevoegde brief.

Conform advies.

5 Prestatieafspraken Habion en 1. In te stemmen met de prestatieafWoonzorg Nederland 2022 spraken Habion 2022 - 2025;
2025
2. In te stemmen met de prestatieafspraken Woonzorg Nederland 2022 –
2025;
3. De raad hierover te informeren via
een actieve raadsinformatie.

Conform advies.

De burgemeester besluit om:
Wethouder S.J.L. Nienhuis te machtigen
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Nr Onderwerp

Advies
om de prestatieafspraken Habion en
Woonzorg Nederland 2022 - 2025 te
ondertekenen.

6 Prestatieafspraken Volkshuis- 1. In te stemmen met de prestatieafvestelijke opgave Heerde
spraken Volkshuisvestelijke opgave
2022 - 2025
Heerde 2022 - 2025;
2. De raad hierover te informeren via
een actieve raadsinformatie.

Besluit

Conform advies.

De burgemeester besluit om:
Wethouder S.J.L. Nienhuis te machtigen
om de prestatieafspraken
Volkshuisvestelijke opgave Heerde 2022
- 2025 te ondertekenen.
7 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen om het beHerziening 2e Hoornerveenstemmingsplan ‘Herziening 2e Hoorseweg 12
nerveenseweg 12’ met identificatienummer
NL.IMRO.0246.615ONT2eHVWEG12VA01 ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is.
8 Tijdelijke subsidieregeling
compensatie kosten controle
coronatoegangsbewijs voor
horecabedrijven, verenigingen en stichtingen gemeente
Heerde 2021

Conform advies.

"Tijdelijke subsidieregeling compensatie Akkoord, met een memo ari die
kosten controle coronatoegangsbewijs
uitgaat namens de burgemeesvoor horecabedrijven, verenigingen en
ter.
stichtingen gemeente Heerde 2021” vast
te stellen.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
9 Beslissing op besluit
verkeersbesluit

1. De bezwaren tegen het gepubliceerde
verkeersbesluit van 1 juni 2021 tot
het instellen van een parkeerverbod
in de Bonenburgerlaan gegrond te
verklaren
2. Het bestreden verkeersbesluit in te
trekken.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
10 Collegebesluit wijziging
legesverordening (tarieven
reisdocumenten en rijbewijzen)

1. In te stemmen met de wijziging van
de tarieven van de Legesverordening
gemeente Heerde 2022 per 1 januari
2022;
2. Het bijgevoegde collegebesluit vast te
stellen.

Conform advies.

Rondvraag, naar aanleiding van
de commissievergadering op 29
november:
a Kerstboom voor het raadhuis

Het verzoek wordt door wethou-
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit
der Meijer voorgelegd aan het
Ondernemersfonds.

b Rol Defensie en doelen
recreatiezonering

Wethouder Meijer neemt contact
op met de gedeputeerde. De
verbinding met de laagvliegroute
wordt in de reactie van de gemeente op de recreatiezonering
nader geduid.

c Commissievraag individuele
casus

Wordt met de organisatie besproken en in het fractievoorzittersoverleg.

d Windenergie

Er volgt een afzonderlijke memo
ARI over windenergie.
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