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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 6 juli 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 Nienhuis heeft afgelopen weekend ‘fair en wollig landleven’ bij Kasteel Vosbergen bezocht. Ondertussen
blijken er wel reacties tegen
onze toestemming te zijn binnengekomen.
- Wethouder Cegerek heeft de
wisselbeker Fietsexamen 2021
uitgereikt aan de leerlingen
van het Kristal.

2 Openbare besluitenlijst van
29 juni 2021

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Lachgasverbod APV

In te stemmen met bijgevoegde memo
ari.

4 Grondstoffenmonitor 2020

1. De grondstoffenmonitor 2020 van
Conform advies
ROVA voor kennisgeving aan te nemen;
2. De grondstoffenmonitor 2020 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad
met een actieve raadsinformatie (ari).

5 Vaststellen inspraaknotitie
ontwerp RES

1. Kennis te nemen van de inspraakre1 + 2: akkoord;
acties op de ontwerp RES 1.0 van de 3: vervallen.
Cleantech regio;
2. In te stemmen met de reactienota inspraak en bijbehorende oplegger;
3. De raad in haar vergadering van 4 oktober voor te stellen in te stemmen
met de ontwerp RES met in achtneming van de wijzigingen zoals ver-

Blad 1

Conform advies

Nr Onderwerp

Advies
meld in de reactienota inspraak.

Besluit

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang

1. De aanwijzing van de directeur pu1: akkoord;
blieke gezondheid als toezichthouder 2: akkoord, d.w.z. de GGD NOG
kinderopvang aan te vullen met het
wordt mandaat verleend.
toezicht op de naleving van de regels
in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid.
De burgemeester besluit om:
2. De directeur publieke gezondheid van
de GGD mandaat te verlenen om de
bevelen te geven op grond van artikel
58n Wet publieke gezondheid, als dit
voor de naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een kindercentrum nodig is.

7 ASD advies politieke
betrokkenheid jeugd

1. Kennis te nemen van de ingaande
Akkoord, waarbij raad via memo
ari wordt meegenomen.
brief van de Adviesraad Sociaal Domein;
2. In te stemmen met de uitgaande brief
als reactie op de ingaande brief van
de Adviesraad Sociaal domein.
De burgemeester besluit om Wethouder
Nienhuis te mandateren voor het ondertekenen van de uitgaande brief.

8 Beleidsplan Schulddienstverlening 2021-2024

1. In te stemmen met het conceptbeleidsplan schulddienstverlening 20212024;
2. In te stemmen met de Verordening
beschikkingstermijn schuldhulpverlening Gemeente Heerde 2021;
3. In te stemmen met de uitgaande brief
naar de Adviesraad Sociaal Domein;
4. De Adviesraad Sociaal Domein via bijgaande brief advies te vragen over
bovengenoemde beleidsstukken.

Blad 2

1: akkoord;
2: instemming met concept-verordening beschikkingstermijn
schuldhulpverlening Gemeente Heerde 2021;
3: instemming om ASD via bijgaande, aangepaste brief advies te vragen over bovengenoemde beleidsstukken;
4: vervallen.

