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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 14 september 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

- Collegeleden hebben afgelopen
zaterdag de opening van het
Zuivelmuseum bijgewoond.
- Wethouders hebben in de bestuursvergadering Triada afscheid genomen van de heer
Van der Ven.
- Wethouder Nienhuis heeft bezoek gebracht aan het Lage
Erf waar een B&B en museum
komen.
- Wethouder Nienhuis heeft afgelopen weekend geluisterd
en gesproken met de betogers
van Wakker Heerde.
- Wethouder Nienhuis meldt dat
met enkele vertegenwoordigers uit de samenleving wordt
gekeken naar een vorm van
herdenking in combinatie met
vrijheid na corona.
- Wethouder Meijer heeft op
aangename wijze afscheid genomen als DB-lid Cleantech
Regio.

2 Openbare besluitenlijst van
7 september 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Instemmen overeenkomst

1. In te stemmen met de voorwaarde die Conform advies.

Blad 1

Nr Onderwerp
borgstelling energiecoöperatie Heerde Energiek

Advies
de NWB stelt aan een borgstelling
voor Heerde Energiek;
2. In te stemmen met de overeenkomst
voor de 2e borgstelling tussen gemeente en Heerde Energiek;

Besluit

De burgemeester besluit om:
- wethouder Meijer te mandateren om
de overeenkomst van geldlening tussen
NWB en Heerde Energiek mede te ondertekenen namens de gemeente;
- wethouder Meijer te mandateren om
bijgaande overeenkomst tussen gemeente Heerde en Heerde Energiek te
ondertekenen namens de gemeente.
4 Leasecontract dienstauto
Handhaving

Een lease-overeenkomst aan te gaan
voor het zakelijk leasen van een elektrische dienstauto ten behoeve van Handhaving met een maximumprijs van 500
euro exclusief BTW per maand.

Conform advies.

5 Omgevingsvergunning
afwijkingen Hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld

Een omgevingsvergunning te verlenen
Conform advies.
voor inrichtingsmaatregelen in de ‘Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld’, die zonder omgevingsvergunning en/of in afwijking van het Rijksinpassingsplan zijn gerealiseerd en deze vergunning onder
mandaat af te doen.

6 Verordening tot 2e wijziging
verordening commissie
bezwaarschriften

De raad voor te stellen de “Verordening
tot 2e wijziging van de Verordening
commissie bezwaarschriften” vast te
stellen.

Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Vaststellen Gemeentelijk
Rioleringsplan 2022-2026

De raad voor te stellen het GRP 20222026 vast te stellen

Na aanpassing, akkoord.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Briefkaart 75 jarigen

De gemeenteraad te informeren over de
uitvoering van de briefkaart 75 jarigen,
via een actieve raadsinformatie.

9 Actieve Raadsinformatie
Eenzaamheid Heerde

1. Akkoord te gaan met de Actieve
Na redactieslag, akkoord.
raadsinformatie Eenzaamheid Heerde.
2. De Actieve raadsinformatie toe te
laten sturen naar de raad.

Blad 2

Na aanvulling, akkoord.

