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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 8 februari 2022
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en locoalgemeen 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

- Mevrouw Blankvoort verzoekt
het college om poststukken
van en naar raadhuis/gemeentekantoor alleen door de bodes te laten vervoeren.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat aanwonenden een ontwerpkeuze voor de herinrichting aan de Wildekampseweg
hebben gemaakt. Het voorstel
komt naar het college.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat mondkapjes en testen
voor inwoners men een minimum inkomen worden besteld.
- Wethouder Cegerek deelt mee
blij te zijn met de input van de
raad m.b.t. LHBTI+. De suggesties van de fractie CU-SGP
worden breder opgepakt.
- Wethouder Nienhuis deelt mee
dat per 1 februari een ervaren
RO-adviseur is gestart voor
enkele dossiers en is hier erg
blij mee.
- Het college wil graag bijgepraat wil worden de initiatiefnemer van IJsselhoeve / IJsselzicht over de stand van
zaken.
- De burgemeester deelt mee
dat het digitale streekarchief

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies

Besluit
ondergebracht moet worden
in e-depot en dat dit forse
meerkosten met zich meebrengt.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat op 8 februari een auditoverleg is gepland. Waarbij de
managementletter en de P&Ccyclus worden besproken. Dit
naast het raadsvoorstel voor
de Nota reserve en voorzieningen.
- Wethouder Meijer heeft met
wethouder Visser (gemeente
Epe) meegewerkt aan een
filmpje voor voorlichtingsavonden voor huurders van Triada
over verduurzaming.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de halfjaarlijkse update
van het energieloket heeft
plaatsgevonden. Men is tevreden over de respons.
Energiearmoede staat ook geagendeerd.

2 Openbare besluitenlijst van
1 februari 2022

Vast te stellen.

Conform advies.

3 Samenwerking ICT H2ONE

1. Kennis te nemen van het rapport met
fase 1 van het ICT onderzoek;
2. De raad te informeren dat het college
voornmens is om en samenwerking
op het gebied van I&A op te bouwen
tussen de 5 gemeenten, waarbij er
sprake is van:
a. Een volledige samenwerking op
strategisch, tactisch en operationeel niveaus van de automatisering;
b. Een volledige samenwerking op
strategisch, tactisch en operationeel niveau van de informatisering;
c. Harmonisatie van de inrichting van
de gemeentelijke werk)processen;
en
d. Een gezamenlijk visie en strategie
op dienstverlening en bedrijfsvoering waar dat van invloed is op de
informatievoorziening.
mits het college op basis van de uitkomsten van fase 2 van het ICT onderzoek concludeert dat het besluit
om over te gaan tot het daadwerkelijk
bouwen van die samenwerking verantwoord is;
3. De gemeentesecretarissen op te dragen om fase 2 van het ICT onderzoek
uit te doen voeren naar het bouwen
van een samenwerking op het gebied
van I&A zoals beschreven in beslispunt 2, waarbij de portefeuillehouders

Conform advies, waarbij de
kosten evenals bij fase 1 bij de
jaarrekening worden meegenomen.
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6. De via een memo ARI informeren.
College ziet graag een themabijeenkomst voor de gezamenlijke
raden over de samenwerking op
het gebied van bedrijfsvoering
als onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raden.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
ICT als bestuurlijk opdrachtgevers
optreden;
4. Op basis van de uitkomsten van het
uit te voeren fase 2 van het onderboek, met name de business case en
roadmap die dat op gaat leveren, een
definitief besluit te nemen over het
bouwen van een gezamenlijke I&A;
5. De lopende en voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van I&A bij elk
van de vijf gemeenten te respecteren,
waarbij een gemeente wel steeds
voor zichzelf en in gezamenlijkheid
met de andere gemeenten beziet of
die ontwikkelingen de toekomstige
samenwerking niet nodeloos belemmeren.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 ARI provinciale subsidie onderzoek toekomstbestendig
centrum Heerde

In te stemmen met bijgaande actieve
raadsinformatie (ARI).

Na aanpassing memo ARI,
akkoord.

5 Beslissing op bezwaar De
Steeg 5

1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te herroepen en
in overeenstemming met het bepaalde in afdeling 3.4 Awb de uitgebreide
voorbereidingsprocedure volgen, tenzij vergunninghouder besluit de procedure niet voort te zetten; en
3. het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen.

Conform advies.

6 Economische agenda Heerde:
Onderweg naar een duurzame economie

1. Economische agenda Heerde 2022Conform advies.
2025: Onderweg naar een duurzame
economie vast te stellen;
2. De bijbehorende Oplegger Economische agenda Heerde 2022-2025 te
ondertekenen samen met het Bedrijven Contact Heerde (BCH), Ondernemersvereniging Heerde (OVH), Ondernemersvereniging Wapenveld
(OVW) en de Heerder Ondernemers
Klub (HOK);
3. Ondertekening van de Oplegger Economisch agenda Heerde 2022-2025 in
handen stellen van wethouder Economische Zaken;
4. De raad te informeren met bijgaande
memo actieve raadsinfo (ARI).

7 Gebiedsverkenning Kop van
de Veluwe

1. De gebiedsverkenning ter informatie
Conform advies.
naar de gemeenteraad te sturen,
voorzien van een raadsinformatiebrief;
2. de Kopgroep te vragen om de gebiedsverkenning nader uit te werken
tot een Investeringsagenda 2.0 en
daarbij de volgende uitgangspunten
mee te geven:
a. Ga uit van een aanpak die de complexiteit van de opgaven weerspie-
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Nr Onderwerp

8 Grondhouding Hogeweg /
Klaproosakker

Advies
Besluit
gelt en past binnen de NOVI-principes. Heb hierbij in het bijzonder
aandacht voor de thema’s water,
klimaat en bodem.
b. Bereid een gebiedsgerichte aanpak
voor waarin de gewenste integraliteit vorm en inhoud krijgt.
c. Werk een aantal pilots uit en geef
deze samen met reeds uitgewerkte
projecten een plaats in de Investeringsagenda inclusief de benodigde
menskracht en financiering.
1. Een positieve grondhouding aan te
nemen voor wat betreft de woningbouw aan de klaproosakker en Hogeweg te Veessen.
2. De initiatiefnemer te informeren over
uw besluitvorming conform de bijgevoegde brief.
3. Commissiestuk aan commissie ruimte
voor te leggen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
9 Evaluatie en vervolg
#Opladers

10 Vaststellen
uitvoeringsprogramma’s
Maatschappelijke bijdrage en
Beschermd Thuis

Kennis te nemen van:
1. De evaluatie van de pilot #Opladers.
2. Het plan voor de borging van #Opladers binnen het project ouderbetrokkenheid (te vinden in deze informatienota).

Conform advies.

1. Het uitvoeringsprogramma MaatConform advies.
schappelijke Bijdrage 2022-2023 vast
te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma Beschermd
Thuis 2022-2023 vast te stellen.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
11 Belastingsamenwerking met
gemeenten Hattem, Heerde,
Oldebroek en Elburg (H2OE)

1. Een voorgenomen besluit te nemen
Conform advies.
om taken op het gebied van belastingen in te brengen bij een op te
zetten belastingsamenwerkingsverband van de H2OE-gemeenten;
2. De beoogde ingangsdatum van de samenwerking te bepalen op 1 januari
2024;
3. De aanstelling van een kwartiermaker
te mandateren aan de gemeentesecretarissen;
4. De kosten van de kwartiermaker te
dekken uit het extra beschikbaar gestelde budget voor ‘samenwerking in
de regio’;
5. Advies te vragen op grond van de Wet
op de ondernemingsraden;
6. Medewerkers Belastingen en Innen en
de gemeenteraad te informeren over
dit voorgenomen besluit.
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