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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 10 maart 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

- Wethouder Berkhoff heeft het
overleg Wonen bijgewoond
met de portefeuillehouders
van de Kop van de Veluwe.
Hij heeft dit als een plezierig
overleg ervaren waarbij veel
energie loskwam.
- Locatie Wilhelminaschool:
wethouder Berkhoff geeft
aan dat hij als portefeuillehouder niet is meegegaan
met het verzoek van de ontwikkelaar om op deze locatie
zorg i.p.v. woningen te realiseren.
- Wethouders Meijer en Berkhoff hebben de RES-bijeenkomst bijgewoond. De concept RES gaat volgende
week vanuit Cleantech Regio
live. Daarna is het aan de
gemeenteraden om hun input te geven.
- Het verzoek van de fam.
Huiskamp om een gesprek
wordt door wethouder Berkhoff telefonisch afgedaan.
- Secretaris meldt dat uit gesprek met voorzitter bezwaarschriftencommissie is
gebleken dat het aantal gegronde bezwaarschriften afgelopen kalenderjaar nihil
was.
- Wethouder Cegerek kijkt positief terug op de nieuwe opzet om alle bestuurlijke over-
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Nr Onderwerp

Advies

Besluit
leggen Cleantech Regio op
1 dag te houden.
- Burgemeester meldt dat ze
inmiddels lid is van de onderhandelingsdelegatie namens de landelijke brandweer. Haar deelname aan de
brandweerkamer wordt toegevoegd aan de lijst van nevenactiviteiten.
- Piket: a.s. woensdag en donderdag neemt wethouder Cegerek het piket van wethouder Meijer over.

2 Openbare besluitenlijst van
3 maart 2020

Vast te stellen.

Na aanpassing (punt 7),
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Planschadeverzoek De Belt 10 1. Het advies van SAOZ van februari 2020 Conform advies.
te Wapenveld
over te nemen en ten grondslag te
leggen aan dit besluit;
2. Het planschadeverzoek van aanvrager
met betrekking tot het planschade veroorzakende besluit af te wijzen;
3. Het geheven en betaalde recht van
€ 300,00 niet aan aanvrager terug te
betalen.
4 VNOG-begroting 2021-2024:
Kaderbrief en ARI over
vaststellingstraject

Ten aanzien van de meerjarenbegroting
2021-2024 van de VNOG:
1. Kennis te nemen van de kaderbrief;
2. de gemeenteraad te informeren over
het vaststellingstraject conform bijgevoegde memo ARI.

5 Meerjarenperspectief
Recreatie en Toerisme

1. Kennis te nemen van de ‘notitie meer1. Akkoord.
jarenperspectief R&T’;
2. De aangepaste notitie als
2. In een discussienota ter advisering aan
context naar themaraad.
de commissie Ruimte voor te leggen
3. Financiële afweging intehet van 2018 t/m 2020 door de raad
graal bij Perspectiefnota.
beschikbaar gestelde bedrag van
35.000 euro per jaar aan Visit Heerde
vanaf 2021 als volgt te labelen in de
begroting (en dus ook perspectiefnota):
- Voor het dekken van het structurele
tekort van 20.000 euro per jaar van
Visit Heerde voor een periode van
drie jaar (2021 t/m 2023);
- Voor het dekken van de jaarlijkse
extra kosten 15.000 euro) voortkomend uit het uitvoeringsprogramma
van de Veluwese Agenda (Routewerk,
verhoging kosten lidmaatschap).

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
6 Huur De Heerd TTV Vined

7 Mandaatbesluit 2020

Advies
Besluit
1. De beheerstichting van De Heerd voor
Conform advies.
het jaar 2020 een bedrag uit te betalen
van € 900,00 als tegemoetkoming in de
gederfde huurinkomsten m.b.t. TTV
Vined.
2. Dit punt mee te nemen bij de nog te
maken (financiële) afspraken met de
nieuwe beheerstichting voor de MFA De
Heerd, de Rhijnsberg en de Burgemeester Faberhal.
3. Het bedrag van € 900,00 te dekken
binnen de kostenplaats sportbeleid /
subsidie aan sportverenigingen.
Het mandaatbesluit Aanvraag Zorgmachtiging vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
8 Aanwijzing éénmalige trouwlocatie

1. Het perceel Dorpsstraat 49, 8181 HN
Conform advies.
Heerde aan te wijzen als éénmalige
trouwlocatie op 26 juni 2020.
2. De verzoekers schriftelijk van dit besluit
op de hoogte te stellen.

9 Verzoek benoeming trouwambtenaar voor één dag

Mevrouw H.H.M. Peters te benoemen als
buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand in de gemeente Heerde voor één
dag, te weten vrijdag 26 juni 2020.

Blad 3

Onder voorbehoud beëdiging,
akkoord.

