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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 12 mei 2020
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

2 Openbare besluitenlijst van
28 april 2020

Wethouder Cegerek meldt dat
deze week de verhuizers
komen om het raadhuis leeg te
maken. Communicatie zal
hieraan aandacht schenken
richting raad en inwoners.
Vast te stellen.

Akkoord, na aanvulling 3e
beslispunt agendapunt 5.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Ingekomen brieven
recreatiepark De Koerberg,
Molecaten

1. De vragen omtrent bijzonder uitstel van Conform advies.
betaling en betaling van toeristenbelasting 2019 en 2020 af te handelen
conform uw eerdere besluitvormingen
omtrent deze onderwerpen;
2. De incasso van het erfpachtcanon 2020
voor de locatie De Koerberg te Heerde
voorlopig op te schorten tot 1 september 2020 (bepaalde tijd);
3. Niet over te gaan tot een korting van
100% voor het erfpachtcanon per
1 maart 2020;
4. De ondernemer hierover schriftelijk te
informeren.

4 Financiële stukken
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland

Kennis te nemen van de financiële stukken van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) en ten aanzien
van deze stukken de raad te adviseren
om:
1. Kennis te nemen van de voorlopige
Jaarstukken 2019, de Kaderbrief 20212024 en de concept Programmabegroting 2021-2024;
2. geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021-2024
en het dagelijks bestuur van de VNOG
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Conform advies.

Nr Onderwerp
5 Ondernemers en corona

Advies
daarvan in kennis te stellen.

Besluit

Kennis te nemen van bijgaande memo ARI Conform advies.
om de raad hierover te informeren.

6 Ingekomen verzoek zondag
Kennis te nemen van het ingekomen ver- 1. College neemt kennis van
openstelling Jumbo en Plus te zoek van de Jumbo en Plus te Heerde
verzoek.
Heerde
(d.d. 10 april 2020) waarin wordt ver2. College ziet onvoldoende
zocht, om het besluit om niet over te gaan
aanleiding tot verruiming
openingstijden.
tot zondag openstelling van de supermarkten/detailhandel, te heroverwegen.
3. Indieners schriftelijk informeren.
7 Opstart project
energiecoaches

1. In te stemmen met het projectvoorstel
voor energiecoaches;
2. In te stemmen met het financieren van
de opstartfase van het project en de
jaarlijkse operationele kosten.

1. Akkoord.
2. Akkoord, d.w.z. gedurende
de kalenderjaren 2020 en
2021.
3. Na 2 jaar het project evalueren.

8 Stand van zaken Regio Deal
Veluwe

1. Kennis te nemen van de Regio Deal
Conform advies.
Veluwe en bijbehorende nieuwsbrieven.
2. De raad via bijgaande ARI te informeren

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
9 Tarieven begraafplaatsen

De commissie Samenleving via een
Conform advies.
discussienota voor te stellen:
1. scenario 1 uit te werken in de verordening begrafenisrechten met tarieventabel voor de raadsvergadering van
15 juni;
2. in de betreffende verordening ook de
mogelijkheid voor het schudden van
een graf om één extra persoon te begraven uit te werken met een bijbehorend tarief;
3. de bijdrage aan onderhoud in geval van
een algemeen graf op te nemen in de
verordening.

9a Aanpassing tarieven- en
beheersverordening begraven

1. Akkoord met aanpassing tarieven- en beheersverordening.
2. De raad voor te stellen beide verordeningen gewijzigd
vast te stellen.

10 Toekomstbestendige
gemeenschapsaccommodatie
in Veessen

Bij de voorjaarsnota 2020 de raad voor te Conform advies.
stellen een bedrag van € 10.000,00 beschikbaar te stellen uit de reserve gebouwen voor schadeloosstelling aan
Lucrato voor een deel dat door Lucrato
gebouwd is in de gemeenschapsaccommodatie De Stikke/de Noord in Veessen, om
hiermee tegemoet te komen aan de ruimtevraag van de verenigingen.

11 Maatregelen overlast wilde
zwijnen

1. De commissie Ruimte, via een discussienota, voor te stellen dat het college
bij de voorjaarsnota een bedrag van
max. € 26.000,00 incl. BTW opvoert
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1. De commissie Ruimte via
een discussienota in overweging te geven dat het
college bij de voorjaarsnota:

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
voor het plaatsen van een raster op het
- een bedrag van
grondgebied van GLK (dekking alge€ 26.000,00- incl. BTW
mene reserve) om wilde zwijnen in het
opvoert voor het plaatsen
Stationspark te voorkomen;
van een raster op het
2. a. De raad bij de voorjaarsnota voor te
grondgebied van GLK in
stellen om uit de algemene reserve
het Stationspark en
een bedrag beschikbaar te stellen
- max. € 10.000,00 excl.
voor het tracé Kamperweg (KomBTW voor knipperlichten,
merseweg/A50) van max.
maatregelen optisch ver€ 10.000,00 excl. BTW voor knipsmallen en extra bebording
perlichten, maatregelen optisch verop het tracé Kamperweg
smallen en extra bebording of
(Kommerseweg/A50),
b. Idem de raad voor stellen voor max.
- waarbij beide bedragen
€ 18.000,00 excl. BTW voor het
ten laste van de algemene
aanbrengen van een elektronisch
reserve worden gebracht.
hekwerk of
c. Geen maatregelen te nemen op
voornoemd tracé.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
12 Jaarstukken GR GGD NOG

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
Conform advies.
2019 van de GR GGD NOG;
2. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2021 van de GGD
NOG ;
3. Akkoord te gaan met de voorbereide
zienswijzenbrief ten behoeve van de
bespreking in de raadsvergadering over
de Jaarrekening 2019 en de conceptprogrammabegroting 2021 van de GGD
NOG ;
4. De zienswijzenbrief voor bespreking en
vaststelling aan de raad voor te leggen.

13 Voorbereiden
zienswijzenbrief t.b.v.
gemeenteraad Jaarrekening
2019 en MJB 2021-2024 GR
Werkbedrijf Lucrato

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
Conform advies.
2019 van de GR Werkbedrijf Lucrato;
2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 van de GR Werkbedrijf Lucrato;
3. Akkoord te gaan met de voorbereide
zienswijzenbrief ten behoeve van de
bespreking in de raadsvergadering over
de Jaarrekening 2019 en de Meerjarenbegroting van de GR Werkbedrijf Lucrato;
4. De zienswijzenbrief voor bespreking en
vaststelling aan de raad voor te leggen.

14 Jaarstukken
1. De door PlusOV toegezonden docuGemeenschappelijke Regeling
menten, genoemd onder bijlage 2 tot
Basismobiliteit
en met 5, voor kennisgeving aan te
(Vervoerscentrale
nemen.
Stedendriehoek/PlusOV)
2. Bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit
met bijbehorende bijlagen aan de raad
voor te leggen ter besluitvorming.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
15 ENSIA verantwoording over
het jaar 2019

1. Met de bijgevoegde memo ARI de raad
te informeren over de ENSIA verant-
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Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
Besluit
woording over het jaar 2019;
2. Op grond van artikel 25, tweede lid van
de Gemeentewet geheimhouding op te
leggen op de bijlagen bij de memo ARI,
te weten de collegeverklaring en bijlage
1 DigiD en bijlage 2 Suwinet van de
collegeverklaring en het assurancerapport van de IT-auditor, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De
geheimhouding wordt 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.

16 Jaarstukken
Bedrijfsvoeringsorganisatie
H2O (iDienst) 2019

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken
2019 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O met bijlagen;
2. Geen zienswijze in te dienen.
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Conform advies.

