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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 13 juli 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
2 Openbare besluitenlijst van
6 juli 2021

N.v.t.
Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Beslissing op bezwaar MSV

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren; Conform advies.
2. de bestreden besluit in stand te laten;
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

4 Zwolseweg 50

1. Het ontwerp van het boogde appartementengebouw op het perceel aan te
passen, conform het voorstel in de
bijlage bij dit advies;
2. Af te wijken van het gemeentelijke
beleid ten aanzien van parkeren op
eigen erf en parkeercapaciteit;
3. De initiatiefnemer te verzoeken het
aangepaste voorstel met de buurt te
bespreken, alvorens de procedure
wordt vervolgd
4. De Commissie Ruimte om advies te
vragen ten aanzien van het nieuwe
plan en de afwijking van het parkeerbeleid.

5 Planologische medewerking
2e Hoornerveenseweg 12

1. Planologische medewerking te verle1+2: akkoord;
nen aan het realiseren van een
3: de niet-openbare anterieure
nieuwe woning met landschapsinvesovereenkomst te accorderen
teringen aan de 2e Hoornerveenseen ondertekenen;
weg, naast 12 te Heerde (HDE00A
4+5: akkoord.
2570 en HDE00A 2571);
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening 2e Hoornerveenseweg 12” met
bijbehorende stukken conform de

Blad 1

Akkoord, waarbij discussienota
in samenspraak met portefeuillehouder wordt opgesteld.

Nr Onderwerp

Advies
wettelijke bepalingen ter inzage te
leggen;
3. De anterieure overeenkomst voor deze ontwikkeling te accorderen en ondertekenen;
4. In te stemmen met bijgevoegde actieve raadsinformatie;
5. De initiatiefnemer te informeren conform bijgevoegde brief.

Besluit

6 Samenwerkingsovereenkomst 1. In te stemmen met de Samenwer1+3: akkoord;
VisitVeluwe 2022-2026
kingsovereenkomst VisitVeluwe 2022- 2: burgemeester machtigt wet2026;
houder Meijer tot onderteke2. Op grond van artikel 171 lid 2 van de
ning overeenkomst.
Gemeentewet Wethouder W.I. Meijer
aan te wijzen om de samenwerkingsovereenkomst VisitVeluwe 2022-2026
namens de gemeente Heerde te ondertekenen;
3. De raad op de hoogte te stellen van
de Samenwerkingsovereenkomst
VisitVeluwe 2022-2026 middels bijgevoegde memo actieve raadsinformatie.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
7 Beleidsreactie conceptrapport 1. Kennis te nemen van het conceptrap- Akkoord, waarbij uitgaande brief
Onderwijsinspectie Voor- en
port van de Onderwijsinspectie Voor- redactioneel wordt aangepast.
Vroegschoolse Educatie
en Vroegschoolse Educatie (VVE) van
21 juni 2021;
2. In te stemmen met de beleidsreactie
namens gemeente Heerde op het conceptrapport van de Onderwijsinspectie
Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) van 21 juni 2021 en deze te
versturen aan de Onderwijsinspectie.
8 Collectieve zorgverzekering
voor minima

1. Een contract aan te gaan met EUCare
/ Aevitae voor de uitvoering van de
collectieve ziektekostenverzekering
voor minima;
2. De gemeentelijke bijdragen aan de
collectieve zorgverzekering voor minima te verhogen;
3. De hogere kosten bijstandskosten van
€ 17.200,- mee te nemen in de begroting 2022 en verder.
4. In individuele gevallen de premie in te
houden op de uitkering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz en deze
uit te keren aan de zorgverzekeraar;
5. De raad via bijgevoegde ARI te informeren;
6. De burgemeester besluit om dit contract te ondertekenen.

1+2: akkoord;
3: de eventuele meerkosten te
betrekken bij Najaarsnota
2022;
4. akkoord;
5. na aanpassing, akkoord;
6. burgemeester machtigt wethouder Cegerek tot ondertekening contract.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Verzoek opnemen vrijstelling

Het verzoek van Memento Mori niet in te Conform advies.

Blad 2

Nr Onderwerp
uitvaartverenigingen in
verordening OZB

Advies
willigen en niet over te gaan tot het
opnemen van een vrijstelling voor
uitvaartverenigingen in de verordening
onroerendezaakbelasting.

Blad 3

Besluit

