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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 26 november 2019
Aanwezig: burgemeester J.A. Koops-Scheele, wethouders W.I. Meijer, H.J. Berkhoff en Y. Cegerek en
algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Bestuursondersteuning en -advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek heeft tezamen met
burgemeester het symposium van Leadax
bezocht. Symposium was circulair ingestoken. Sprake was van grote opkomst
met goede sprekers. Tevens werd de
nieuwe vestiging feestelijk geopend.
- Wethouder Cegerek meldt verder dat ze
het 10-jarig bestaan van de ‘Gelderse
maat’ heeft bezocht.
- Secretaris meldt dat afgelopen maandag
de aanbestedingsprocedure renovatie
raadhuis met een goede kick-off bijeenkomst van start is gegaan.
- Burgemeester vertelt hoe ze afgelopen
weekend tot 3x toe de Sint heeft ingehaald.

2 Openbare besluitenlijst van
19 november 2019

Vast te stellen.

Akkoord,
- na redactionele aanpassing
punt 1;
- punt 7 naar niet-openbaar.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Reparatie bestemmingsplan Wilhelminaschool
tijdens planschadeprocedure

1. Het uitdrukkelijke bestuurlijk voornemen 1 + 2: akkoord.
uit te spreken tot herstel van de gebre3: de reparatie via memo ARI bij
ken in het bestemmingsplan Heerdede raad aan te kondigen.
Dorp, 9de herziening (Wilhelminaschool)
door middel van een planherziening met
aantekening dat:
- de beoogde planherziening uiterlijk binnen twee jaar na het besluit op het
planschadeverzoek van verzoekers afgerond en onherroepelijk dient te zijn,
en
- indien buiten de verzoekers liggende

Blad 1

Nr Onderwerp

4 Prestatieafspraken Wonen
Heerde 2020

Advies
Besluit
redenen niet of niet tijdig de planherziening wordt gerealiseerd, verzoekers
alsnog aanspraak maken op de volledige tegemoetkoming van de eventuele
planschade zonder planherstel;
2. In te stemmen met de bij dit collegeadvies gevoegde brieven voor de verzoekers en derde-belanghebbende.
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 1 + 2: akkoord.
Wonen Heerde 2020;
2. De raad hierover te informeren via een
actieve raadsinformatie.
De burgemeester besluit om:
- Wethouder W.I. Meijer te machtigen om
de prestatieafspraken Wonen Heerde
2020 te ondertekenen.

Burgemeester machtigt de portefeuillehouder volkshuisvesting.

5 Aanpak stikstofproblematiek

1. Regelgeving van de zijde van het rijk
en/of de provincie afwachten en de
(concept)aanvragen in de tussentijd niet
in behandeling te nemen of
2a. Bij inmiddels ingediende
(concept)aanvragen omgevingsvergunning voor het bouwen van maximaal twee woningen, geen stikstofonderbouwing te verzoeken;
2b. Bij overige (concept)aanvragen omgevingsvergunning en
(concept)aanvragen omgevingsvergunning die na dit besluit zijn ingeiend te verzoeken om een stikstofonderbouwing.
Bovendien besluit het college:
3. Te onderzoeken welke maatregelen er
mogelijk zijn om de stikstofdepositie te
verminderen en te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om een afwegingskader op te stellen om initiatieven te wegen.

College besluit - als tijdelijke
maatregel in afwachting van
nieuwe regelgeving - voor optie
2, dat wil zeggen voor liggende
en nieuwe aanvragen terwijl
onder “bouw” tevens “om/verbouw” wordt begrepen.
3. Akkoord.

6 Verhogen PFAS norm

De Gelderse achtergrondwaarde van 0,5
Conform advies.
ug/kg d.s voor de functieklasse “landbouw/natuur” als tijdelijke toepassingsnorm
vaststellen tot er een aangepast landelijke
toepassingsnorm is afgegeven.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Herinrichting Distelakker
1. Akkoord te gaan met het conceptplan
Conform advies.
en Kloosterakkers in Veesvoor de herinrichting van de Distelakker,
sen
Kloosterakkers en de schoolomgeving
IJsselvallei in Veessen en de inzet van:
- € 210.000,00 uit investeringslijst 2020
reconstructie wegen
- € 350.000,00 uit investeringslijst 2019
afkoppelen HWA
- € 30.000,00 uit investeringslijst 2020
vernieuwing Openbare verlichting.
2. Een inloopavond te organiseren voor omwonenden en belangstellenden op 11 december 2019.

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Organiseren van een fotowedstrijd

In het kader van de kernboodschap ‘samen
zijn wij Heerde’ een fotowedstrijd te laten
organiseren.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 Vervangende trouwlocatie
Raadhuis

1. Het dorpshuis ‘de Heerd’ aan de Griftstraat 8, 8181 VZ te Heerde aan te
wijzen als tijdelijke trouwlocatie;
2. De mondeling gemaakte afspraken met
de beheerder van De Heerd te bevestigen met de bijgaande brief.

Blad 3

Conform advies.

