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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 23 maart 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

- Wethouder Meijer meldt dat de
werkgroep Nieuwe Winkelstraat een inspirerende presentatie heeft gehad, dat zeker een vervolg gaat krijgen.
- Wethouder Nienhuis bericht
dat er initiatief voor pump
track is binnengekomen met
verzoek voor een geschikte
locatie.
- Wethouder Cegerek heeft verzoek gehad van het Collectief
Veluwe voor het plaatsen van
draden tegen het weren van
vossen bij het Wapenveldse
Broek.
- Burgemeester meldt dat de
verkiezingsdag goed en zonder problemen verlopen is.

2 Openbare besluitenlijst van
16 maart 2021

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Addendum op woonagenda
aangaande bijdrage sociale
woningbouw

1. Het Addendum op woonagenda aangaande bijdrage sociale woningbouw
vast te stellen.
2. De raad te informeren conform de
memo ARI.

4 Planologische medewerking
en ontwerpbestemmingsplan
voor de ontwikkeling van 16

1. Planologische medewerking te verle1 + 2: akkoord, inclusief aannen aan de ontwikkeling van 16 apvulling uitgaande brief.
partementen aan de Stationsstraat 9- 3. Akkoord, waarbij overeen-

Blad 1

1. Akkoord.
2. Na aanvulling, akkoord.

Nr Onderwerp
Advies
appartementen aan de
11 te Heerde;
Stationsstraat 9-11 te Heerde 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Stationsstraat 9-11 Heerde” met bijbehorende stukken conform de wettelijke bepalingen ter inzage te leggen;
3. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer.
4. De raad informeren door middel van
de ARI.
5 Zienswijze ontwerpbesluit
Wet natuurbescherming
Lelystad Airport

Besluit
komst zelf niet openbaar is.
4. Akkoord.

1. In te stemmen met de inhoud van de Conform advies.
concept-zienswijze;
2. Gemeente Oldebroek de zienswijze
mede namens de gemeente Heerde
digitaal in te (laten) dienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;
3. De zienswijze met de ari ter kennis te
brengen aan de raad.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Verzoek Christelijk College de 1. De subsidieaanvraag van de schoolConform advies.
Noordgouw ondersteunen
besturen van het Christelijk College
subsidieaanvraag
de Noordgouw in Heerde en de RSG
Noordoost-Veluwe in Epe ten behoeve
van vorming en uitvoering van een
regionaal plan leerlingendaling in de
gemeente Heerde en Epe te ondersteunen;
2. bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst mee ondertekenen ten behoeve van de subsidieaanvraag en deze
te sturen naar Christelijk College de
Noordgouw.
7 Actieve Raadsinformatie
Preventieakkoord

1. Akkoord te gaan met de Actieve
raadsinformatie Preventieakkoord.
2. De Actieve raadsinformatie toe te
laten sturen naar de raad.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

8 Verzoek overstap WEB regio

1. In te stemmen met een overstap van
WEB regio IJsselvechtstreek naar
WEB regio Stedendriehoek en NoordVeluwe.
2. In te stemmen met de opgestelde
brief zodat deze ingediend kan
worden bij ministerie van OCW.

Conform advies.
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