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Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 21 september 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

- Burgemeester meldt dat naar
aanleiding buurtbijeenkomst
geopteerd wordt voor een
hekwerk i.p.v. een wildrooster
Wapenvelder Zand.
- Naar aanleiding van ingekomen brief, zullen burgemeester en wethouder Cegerek gesprek aangaan met inwoners
Veessen.
- Wethouder Cegerek heeft openingshandeling verricht van
het locatietheaterproject “Zo
gaan wij allemaal”.
- Wethouder Cegerek meldt dat
zij zaterdag naast open dag
raadhuis ook aanwezig is bij
jubileum Grip van de knip.
- Wethouder Nienhuis heeft
deelgenomen aan regiotour
Kop van de Veluwe en in dat
verband enkele interessante
locaties bezocht.

2 Openbare besluitenlijst van
14 september 2021

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Nieuwe beslissing op bezwaar Ter uitvoering van de uitspraak van de
Conform advies.
handhavingsverzoek Stichting Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van
Landgoed Windesheim
State d.d. 25 augustus 2021 te besluiten
het bezwaarschrift van Stichting Land-

Blad 1

Nr Onderwerp

4 Convenant Stichting
Dorpsraad Wapenveld

Advies
goed Windesheim andermaal ongegrond
te verklaren aangezien van een overtreding geen sprake meer is vanwege het
op 20 juli 2021 verleend zijn van een
omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan
voor het her ontwikkelen van het bestaande recreatieterrein op Het Oever 7
te Wapenveld en het legaliseren van 30
op dit terrein aanwezige stacaravans.

Besluit

In te stemmen met het convenant
tussen het college van Heerde en de
Stichting Dorpsraad Wapenveld.

Conform advies.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
5 Verordening re-integratie
2021

1. In te stemmen met de eerste wijziging Conform advies.
verordening Re-integratie PW, IOAW,
IOAZ gemeente Heerde 2017.
2. De eerste wijziging verordening Reintegratie PW, IOAW, IOAZ gemeente
Heerde 2017 ter besluitvorming voor
te leggen aan de gemeenteraad.
3. De eerste wijziging verordening Reintegratie PW, IOAW, IOAZ gemeente
Heerde 2017 na vaststelling door de
raad te laten publiceren.

6 Raadsvoorstel vervanging
skeelerpiste Skeelerclub
Oost-Veluwe

De raad voor te stellen om:
1. aan de Skeelerclub Oost-Veluwe een
subsidie ter hoogte van maximaal
€ 91.250,00 te verstrekken voor
vervanging van de skeelerpiste middels bijgevoegd raadsvoorstel;
2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbare lopende investeringsbudgetten
renovatie sportvelden (€ 76.921,73)
en het investeringsbudget voor 2022
(maximaal € 14.328,27).

Akkoord, met dien verstande dat
dekking 2022 onder voorbehoud
goedkeuring gemeenteraad
programmabegroting 2022 is.

Afdeling Dienstverlening en Informatiebeheer
7 Controleprotocol voor de
accountantscontrole op de
jaarrekening 2021 van de
gemeente Heerde

1. De raad voor te stellen het ‘Controle- 1+3: akkoord;
protocol voor de accountantscontrole 2. akkoord en wel via auditcomop de jaarrekening 2021 van de gemissie.
meente Heerde’ vast te stellen;
2. De vraag aan de raad voor te leggen
of er aandachtspunten zijn waarover
de accountant dient te rapporteren
tijdens of in aansluiting op de jaarrekeningcontrole;
3. De kosten voor de reguliere jaarrekeningcontrole te dekken uit het daarvoor in de begroting opgenomen budget.

8 Vaststelling
belastingverordeningen 2022

1. Kennis te nemen van de in ontwerp
bijgevoegde belastingverordeningen
2022 en intrekkingsverordening pre-

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp

Advies
cariobelasting;
2. De raad voor te stellen de in ontwerp
bijgevoegde belastingverordeningen
2022 en intrekkingsverordening precariobelasting vast te stellen.

Blad 3

Besluit

