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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 17 december 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 Meijer meldt dat GS inmiddels
het regionaal programma werkbedrijven
heeft goedgekeurd. College wil graag de
raad via memo ARI informeren zodra
brief GS binnen is.
- Nacht van de Leefomgeving: wethouder
Meijer meldt dat er een tool gelanceerd is
waarmee regio’s met elkaar vergeleken
kunnen worden.
- Wethouder Meijer geeft aan dat de aandeelhouders Leisurelands een wob-verzoek hebben ontvangen. Ambtelijk wordt
gezamenlijk onderzocht in welke mate
hieraan moet worden meegewerkt.
- Vitale vakantieparken: wethouder Meijer
gaat de portefeuille duurzaamheid van
het programmaplan trekken.
- Wethouder Cegerek geeft een terugkoppeling vanuit het P-beraad mobiliteit.
Gebleken is dat de financiering vanuit
Overijssel (Zwolle en provincie) voor de
snelfietsroute Apeldoorn-Zwolle niet zeker
is.
- Gemeentesecretaris deelt mee dat de oplevering van het rapport Verkenners
vertraagd is tot na de jaarwisseling.
- Burgemeester heeft de kerstmarkt geopend. Jammer was dat het weer niet echt
mee werkte.
- Burgemeester heeft het burgemeestersdiner op het ASK bijgewoond.

2 Openbare besluitenlijst van
10 december 2019

Vast te stellen.

Conform advies.
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Nr Onderwerp
3 Financiële ondersteuning

4 Bosbeheerplan 2020

Advies
Besluit
1. In te stemmen met het financieel onder- Akkoord, inclusief openbaarheid
besluit.
steunen van structureel georganiseerde
inwonersparticipatie;
2. Deze ondersteuning voorlopig qua subsidieregeling onder te brengen bij de
‘lokale/regionale vrijwilligers organisaties’
3. De raad via de voorjaarsnota 2020 het
voorstel te doen een jaarlijks bedrag van
€ 5.000,00 beschikbaar te stellen.
Het bosbeheerplan 2020 vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Klokuren bewegingsonder- 1. De in bijlage 2 aangegeven klokuren be- Akkoord, waarbij college verwijs per 1 augustus 2020
zoekt dit voortaan in mandaat af
wegingsonderwijs waar de betreffende
school aanspraak op kan maken voor het te doen.
schooljaar 2020-2021 conform vast te
stellen en
2. de schoolbesturen/scholen aan te geven
welke accommodatie daarvoor dient te
worden gebruikt
6 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Lucrato

1. De 2e wijziging van de Gemeenschappe- Conform advies.
lijke Regeling Lucrato vast te stellen conform bijgevoegd conceptbesluit, onder de
voorwaarde dat de raad u hiervoor toestemming verleent;
2. De gemeenteraad de tweede wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling
Lucrato voor te stellen en het college
toestemming te verlenen de tweede
wijziging vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de overwegingen
ten aanzien van privacy, mogelijke risico’s en akkoord gaan met de voorgestelde beheersmaatregelen, waaronder het
opstellen van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheidsovereenkomst
met Lucrato waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt geborgd en geregeld met in achtneming van de AVG.

7 Nadere regels Jeugdhulp
en Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2020

1. De “Nadere regels Jeugdhulp en MaatConform advies.
schappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2020” vast te stellen, ingaande
1 januari 2020.
2. Het “ Financieel Besluit Jeugdhulp en
Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” vast te stellen,
ingaande 1 januari 2020.
3. De “Nadere regels Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heerde 2019” alsook het “Besluit Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerde 2019” in te trekken
per 1 januari 2020.
3. Via een raadsinformatie de raad te informeren betreffende de “Nadere regels
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020” en het
bijbehorende “ Financieel Besluit jeugd-

Blad 2

Nr Onderwerp

Advies
hulp en maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerde 2020”

8 Verlenging contract AVSLH 1. Krachtens artikel 2.2 van de Raamover2020 en addendum op
eenkomst Algemene voorziening schoon
en leefbaar huis met ingang van 1 janucontract 2017
ari 2020 het contract te verlengen voor
de duur van 1 jaar.
2. krachtens artikel 8.2 van de Raamovereenkomst Algemene voorziening schoon
en leefbaar huis in te stemmen met het
addendum voor 2020 als aanvulling op
deze raamovereenkomst
3. om volmacht te verlenen aan wethouder
H.J. Berkhoff voor de ondertekening van
het addendum op de raamovereenkomst
en de brief die daarbij hoort.

Blad 3

Besluit

Na aanpassing voorstel,
1 + 2: akkoord.
2. burgemeester verleent volmacht aan wethouder Berkhoff.

