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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 7 december 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en loco
algemeen directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Meijer heeft een
plezierig overleg met het georganiseerd overleg ondernemers gehad.
- De wethouders Meijer en Nienhuis hebben ook nu weer een
gesprek met een groep agrariërs en een groep inwoners
in het kader van Zon en Wind
gehad.
- Wethouder Meijer heeft het
halfjaarlijksoploopje Vitale
Vakantieparken bijgewoond.
- Wethouder Nienhuis was aanwezig bij de digitale lancering
van de beweegkaart.
- Wethouder Cegerek heeft het
bestuurlijk overleg ODNV bijgewoond.
- Wethouder Cegerek heeft een
overleg met UWV en Gildebus
bijgewoond. Hier zijn met name praktische zaken afgestemd.
- Wethouder Cegerek heeft een
Stuurgroep Werk en Inkomen
bijgewoond, waarbij o.a. de
technische branche en doeagenda zijn besproken.
- De burgemeester heeft stilgestaan bij het feit dat de Kroon-

Blad 1

Nr Onderwerp

2 Openbare besluitenlijst van
30 november 2021

Advies

Besluit
prinses vandaag haar 18e verjaardag viert. We hebben als
gemeente een felicitatie gestuurd en een uitnodiging op
de website aan inwoners om
een feestbericht te tekenen.

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Addendum SOK Hoenwaard

1. In te stemmen met het bijgevoegde
addendum SOK (incl. werkplan);
2. de ambities en maatregelen zoals beschreven in het bijgevoegde gebiedsplan te hanteren als uitgangspunt
voor de verdere planvorming;
3. wethouder Y. Cegerek te mandateren
voor ondertekening van het addendum SOK (incl. werkplan).

Conform advies.

4 Definitieve besluit vaststelling saneringsplan A50

1. Kennis te nemen van het definitieve
Conform advies.
besluit tot vaststelling saneringsplan
A50 met de daarin opgenomen reactie
op de eerder ingediende zienswijze op
het ontwerpbesluit.
2. Af te zien van het instellen van beroep.
3. In te stemmen met de inhoud van bijgaande brief en deze als reactie op
het definitieve besluit tot vaststelling
te sturen naar het ministerie van I&W
(bijlage 7).
4. De gemeenteraad over deze ontwikkelingen te informeren via bijgevoegde ARI (bijlage 9).

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
5 Bosbeheerplan 2022

Het bosbeheerplan 2022 vast te stellen

Blad 2

Conform advies.

