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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 1 juni 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

- Burgemeester meldt dat de
brief m.b.t. synthetische drugs
regionaal is verbreed en morgen in Den Haag wordt aangeboden.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat hij heeft deelgenomen aan
NL-Doet afgelopen weekend.
- Burgemeester geeft aan dat
zich momenteel bezighoudt
met meerdere handhavingskwesties.
- Burgemeester deelt mee dat
het kinderdagverblijf KOM te
Wapenveld is benoemd tot
Cittaslow-ambassadeur.

2 Openbare besluitenlijst van
25 mei 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Initiatiefvoorstel Grip van
samenwerking

In te stemmen met bijgaande zienswijze Conform advies.
aan de gemeenteraad.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Bp Nieuw Ennerveld

1. De raad voor te stellen het bestemConform advies.
mingsplan “Buitengebied West, Nieuw
Ennerveld”, plannummer
NL.IMRO.0246.911BUWEnnerveldON01 ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te stellen voor deze ontwikkeling omdat het kostenverhaal
anterieur is geregeld.

Blad 1
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3. Het vastgestelde bestemmingsplan
direct na vaststelling door de raad ter
inzage te leggen voor beroep.

Besluit

5 Instemmen met de concept
omgevingsvisie

1. In te stemmen met de concept omge- Na aanpassing discussienota,
vingsvisie (principes, kernkwaliteiten akkoord.
en opgaven) conform de bijlagen;
2. de concept omgevingsvisie te publiceren op het gemeentelijke online participatieplatform en aanvullingen op te
halen bij partners en inwoners;
3. de concept omgevingsvisie voor advies voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte conform de bijgevoegde discussienota.

6 Instemmen met startnotitie
lokaal uitnodigingskader
energie

De raad voor te stellen om in te stemmen met de startnotitie lokaal uitnodigingskader energie.

7 Vaststelling bestemmingsplan 1. De raad voor te stellen het bestemKerkdijk 5
mingsplan ‘Buitengebied West, herziening Kerkdijk 5’ met identificatienummer
NL.IMRO.0246.820BUWKerkdijk5VA01 gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat
kostenverhaal anderszins verzekerd
is.

Na aanscherping raadsvoorstel,
akkoord.
Conform advies.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
8 Wijziging veertarieven
Wijhese Veer 2021

1. Voor het heffen van veergeld voor het Conform advies.
pontveer over de IJssel tussen
Vorchten en Wijhe de in de bijlage bij
dit advies weergegeven tarieven vast
te stellen per 1 april 2021;
2. Te bepalen dat deze tarieven tot wederopzegging van kracht blijven.

Blad 2

