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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 20 april 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

- College zal voltallig aanwezig
zijn bij plechtigheden 4 mei
a.s.
- Burgemeester meldt dat provinciaal wolvencomité een informatieavond voor inwoners
wil beleggen tezamen met Oldebroek, waarbij gemeente
ondersteunt.
- Wethouder Meijer meldt dat
Olst-Wijhe het gesprek met
ons wil aangaan over windenergie.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat directeur Lucrato tijdens
bestuurlijk overleg heeft aangeboden aanwezig te zijn bij
commissiebesprekingen over
P&C-stukken van de GR.
- Wethouders Nienhuis en Meijer
hebben afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst
met Van Wijnen inzake de
centrumontwikkeling getekend.

2 Openbare besluitenlijst van
13 april 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Aangepaste versie wijziging
Gemeenschappelijke regeling

1. De gemeenteraad om toestemming te Conform advies.
vragen voor het wijzigen van de Ge-
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Nr Onderwerp
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland

Advies
Besluit
meenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
met bijbehorende toelichting conform
bijgevoegd concept;
2. Na raadsbesluit formeel te besluiten
tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland als bedoeld onder
1.

4 Grondhouding Oenerweg 23

1. Geen positieve grondhouding aan te
1. Akkoord
nemen voor wat betreft het slopen
2. Uitgaande brief in overleg met
van de bestaande bijgebouwen op het
portefeuillehouder aanpassen
perceel Oenerweg 23 te Heerde en
en tijdens overleg met behet bouwen van een nieuw bijgebouw
trokkene overhandigen.
van 450 m2;
2. De initiatiefnemer te informeren conform bijgaande brief.

5 Weigeren vergunning
tijdelijke uitbreiding
activiteiten Kasteel
Vosbergen

1. De aanvraag voor de omgevingsver1. Niet akkoord; college is begunning voor de tijdelijke verruiming,
reid onder voorwaarden de
voor een periode van 2,5 jaar, van de
gevraagde omgevingsvergunhuidige bestemming om evenementen
ning toe te kennen;
in Kasteel Vosbergen en de omliggen- 2. in overleg met portefeuillede gronden mogelijk te maken te weihouder de uitgaande brief
geren omdat niet is aangetoond dat
aanpassen en zo mogelijk
wordt voldaan aan een goede ruimtevóór 27 april tijdens overleg
lijke ordening en aan de Wet natuurmet betrokkene overhandibescherming.
gen.
2. De aanvrager te informeren conform
de bijgevoegde brief.

6 Memo ARI Nationale
Actieagenda Vakantieparken

1. Kennis te nemen van de Nationale Ac- Conform advies.
tieagenda Vakantieparken;
2. de gemeenteraad te informeren over
de Nationale Actieagenda Vakantieparken conform bijgevoegde ARI.

7 Uitvoering Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen

1. Kennis te nemen van de toegekende
1 t/m 3 akkoord;
specifieke uitkering Regeling Reductie 4. € 15.000,00 in de reguliere
Energiegebruik Woningen (RREW) van
begroting aan te wenden;
€ 137.808,16 door het ministerie van 5. akkoord.
BZK (Ex BTW ter hoogte van
€ 17.241,12);
2. de regeling uit te voeren volgens het
projectenoverzicht in bijlage 1 en
daarvoor de volledige uitkering van
€ 137.808,16 (Ex BTW ter hoogte van
€ 17.241,12) in te zetten;
3. de raad voor te stellen € 137.808,16
(Ex BTW ter hoogte van € 17.241,12)
in de voorjaarsnota mee te nemen en
dit bedrag te dekken uit de specifieke
uitkering van BZK;
4. € 15.000,- te reserveren in de reguliere begroting duurzaamheid 2021
ter ondersteuning van de uitvoering
van de RREW.
5. De raad te informeren over de uitvoering van de RREW middels bijgevoegde ari (+ bijlage 1: projectenoverzicht).
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Beschermd Thuis OostVeluwe

1. In te stemmen met het concept
Conform advies.
raadsvoorstel en raadsbesluit Beschermd Thuis 2022-2030;
2. In te stemmen met het concept Regionaal Kaderdocument Beschermd
Thuis 2022-2030 en deze voor besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad, zoals dit ook het geval
is in de vijf andere regionale gemeenten van Oost Veluwe;
3. In te stemmen met het concept Regionaal Ontwerp Beschermd Thuis
2030 en deze voor besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad,
zoals dit ook het geval is in de vijf
andere regionale gemeenten van Oost
Veluwe;
4. Indien de gemeenteraad instemt met
het Ontwerp Beschermd Thuis 2030,
stemt het college in met start van de
nieuwe inkoopprocedure in de zorgregio Oost Veluwe.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
9 ENSIA verantwoording over
het jaar 2020

1. Met de bijgevoegde memo ARI de
Conform advies.
raad te informeren over de ENSIA
verantwoording over het jaar 2020.
2. Geheimhouding op te leggen op de
collegeverklaring incl. bijlage 1 DigiD
en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring, het Assurancerapport incl.
bijlagen 3, 4, 5 en 6 van de IT auditor
en bijlage 7 ENSIA Heerde 2020
Rapportage en verbeterplan BIO op
grond van artikel 25, tweede lid van
de Gemeentewet en artikel 55, derde
lid, van de Gemeentewet, behoudens
toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt ook
opgelegd in verband met de belangen
genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid
van bestuur.
De geheimhouding wordt opgelegd
voor onbepaalde duur.
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