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Akkoord
Bespreken
Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 21 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 Cegerek en burgemeester hebben samen deelgenomen aan de bijeenkomst
over de veiligheid van het
dijk-tracé.
- Wethouder Cegerek deelt mee
dat ambtelijk de ontzorgingsbijdrage van de provincie voor
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is besproken.
- Wethouder Cegerek vraagt om
een themacollege over de visie
op geo.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat er een notie wordt opgesteld voor een vereenvoudigde
P&C-cyclus.
- Wethouder Meijer deelt mee
dat de nota reserves en voorziengen in voorbereiding is.
- Wethouder Meijer heeft contact
gehad met ondernemers over
de huidige coronamaatregelen.
- Wethouder Nienhuis heeft kennis gemaakt met de interim
bestuurder van het Sprengencollege.
- Wethouder Nienhuis heeft een
periodiek gesprek gehad met
de dorpsraad.

Blad 1

Nr Onderwerp

Advies

Besluit
- De burgemeester heeft de
commissaris van de Koning en
de kabinetschef van de provincie Gelderland op bezoek gehad.

2 Openbare besluitenlijst van
14 december 2021

Vast te stellen.

Na redactionele aanpassing,
akkoord.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
4 Aanvraag WNB TOP
Heerde/Renderklippen

De aanvraag te wijzigen door deze te
Conform advies.
beperken tot de vergroting van de kiosk
en de daarbij behorende mitigerende
maatregelen.

5 Begrotingswijziging 2021 nr.
2 Omgevingsdienst NoordVeluwe

1. De gemeenteraad te adviseren om
1 + 2: akkoord;
geen zienswijze in te dienen op de
3. akkoord met aanvulling ‘per
begrotingswijziging 2021 nr. 2 van de
jaar’.
Omgevingsdienst Noord-Veluwe
(ODNV);
2. na behandeling van dit besluit in de
commissie Ruimte, het Dagelijks Bestuur van de ODNV onder voorbehoud
van instemming van de gemeenteraad, te informeren;
3. de ODNV-bijdrage bij de Voorjaarsnota 2022/Perspectiefnota 2023-2026
structureel te verhogen met
€ 9.173,00.

6 Instemmen ontwerp
uitnodigingskader zonneenergie en windenergie

1. In te stemmen met het ontwerp uitConform advies.
nodigingskader zonne-energie en
windenergie op land;
2. Het ontwerp uitnodigingskader zonneenergie en windenergie op land vrij te
geven voor inspraak;
3. De gemeenteraad te informeren over
het ontwerp uitnodigingskader zonneenergie en windenergie op land door
middel van bijgevoegd ARI.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer
7 Samenwerkingsovereenkomst 1. Akkoord gaan met de bestuurlijke
Conform advies.
SWOV 2022-2027
overeenkomst “Samenwerking Water
Oost Veluwe 2022-2027”;
2. akkoord gaan met de aanvraag voor
de impulsregeling van het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie;
3. door de burgemeester volmacht verlenen aan wethouder Y. Cegerek om
de definitieve versie van de overeenkomst en de aanvraag DPRA namens
de gemeente te ondertekenen. Een en
ander op basis van art.171, lid 2 van
de Gemeentewet.
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Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
8 Beleidsplan Schulddienstverlening 2022-2025

1. Kennis te nemen van de beantwoording van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) en de ASD
te bedanken voor hun bijdrage via de
uitgaande brief;
2. Het beleidsplan Schulddienstverlening
2022-2025 en de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening
Gemeente Heerde 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
3. De raad voor te stellen de extra
kosten van € 19.200,00 voor 2022 te
dekken uit een eenmalige rijksbijdrage voor algemeen schuldenbeleid
en deze mutatie te verwerken in de
Voorjaarsnota 2022;
4. De raad voor te stellen de extra
kosten voor 2023 e.v. te dekken door
een herverdeling van bestaande budgetten en deze mutatie te verwerken
in de Perspectiefnota 2023-2026.

Akkoord met aanpassing.
€ 15.000,00 vooralsnog voor
een jaar en op basis van de
evaluatie bepalen of dit al dan
niet structureel moet worden.

9 Businesscase CC de
Noordgouw

1. Kennis te nemen van de businesscase Na aanpassing dictum
raadsvoorstel en inhoudelijke
CC de Noordgouw.
2. De raad voor te stellen op basis van
toevoegingen, akkoord.
de businesscase over te gaan tot levensduur verlengende renovatie van
de Noordgouw met bijbehorende besluiten volgens bijgevoegd raadsvoorstel.
3. Voor de berekening van de kapitaallasten te kiezen voor een afschrijvingstermijn van 30 jaar, een rentepercentage van 1% en een restwaarde van 10%.

10 Indexering algemene
voorziening schoon en
leefbaar huis 2022

1. Krachtens artikel 2.2 van de Raamovereenkomst Algemene voorziening
schoon en leefbaar huis met ingang
van 1 januari 2022 het contract te
verlengen voor de duur van 1 jaar.
2. krachtens artikel 3.2 van de Raamovereenkomst Algemene voorziening
schoon en leefbaar huis, de indexatie
voor 2022 vast te stellen op 4,3%.
3. het aangepaste protocol algemene
voorziening schoon en leefbaar huis
als onderdeel van de raamovereenkomst vast te stellen.

Conform advies.

11 Zelftests voor minima

1. 500 zelftests in te kopen en deze te
verstrekken aan de minima door ze
op verschillende locaties in de gemeente Heerde ter afhaling aan te
bieden;
2. De kosten voor deze zelftests, een
bedrag van € 1.395,00, te boeken op
de rekening 579300 Minimabeleid/
4343233 tegengaan van armoede en
schulden;
3. In te stemmen met de beantwoording

Conform advies.
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Advies
van de vragen van de PvdA en deze
door te geleiden naar de raad.

Besluit

12 Reactie op brief Proo m.b.t.
afwijzing vergoeding busvervoer Horsthoek-school –
Nieuwe Wisselse School

De stichting Proo te antwoorden volgens
bijgaande conceptbrief.

Conform advies.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
13 Collegebesluit wijziging
legesverordening (tijdstip
bruiloft)

Rondvraag
Subsidie voor CTB voor
ondernemers en
verenigingen.

1. In te stemmen met de wijziging van
bepaling 1.1.1.4 van de tarieventabel
behorende bij de legesverordening
2022 (tijdstip huwelijksvoltrekking en
registratie partnerschap);
2. Het bijgevoegde collegebesluit vast te
stellen.

Conform advies.

Subsidieregeling zodanig aanpassen dat
ondernemers en verenigingen ook het
uurloon van medewerkers (voor ondernemers maximaal € 35,00 bruto per uur
en € 10,00 netto per uur voor vrijwilligers).

Er komt nog een voorstel voor
aanpassing van de regeling, zo
mogelijk vrijdag a.s. besluiten.
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