
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 FEBRUARI 2022 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis (vanaf agendapunt 7) , 
L. van der Maas, mw. M.W. Storteboom en P. Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 
 

1. ONDERWERP: Besluitvorming op bezwaarschriften, inzake een last onder dwangsom t.a.v. herbeplanten 
van bomen en het verlengen van de begunstigingstermijn. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

9124  VTH    Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 12 oktober 2021 hebben wij besloten tot een last onder dwangsom. Daarbij hebben wij gelast om uiterlijk 
vóór 1 januari 2022 over gaan tot het (laten) inplanten van vijf bomen op het perceel aan de Reelaan 25 in Vier-
houten. Tegen dit besluit is op 15 november 2021 bezwaar gemaakt. Op 23 november 2021 hebben wij beslo-
ten om de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom te verlengen tot 1 maart 2021. Tegen dit besluit is 
op 23 november 2021 ook een bezwaarschrift ingediend.  
De commissie bezwaarschriften heeft de bezwaarschriften op 11 januari 2022 in een digitale hoorzitting behan-
deld. Naar aanleiding van de hoorzitting heeft de commissie bezwaarschriften op 27 januari 2022 advies uitge-
bracht. Voor wat betreft de verplichting tot het herbeplanten is er naar mening van de commissie een zeer cou-
lante last opgelegd. Het bestreden besluit is zorgvuldig en gemotiveerd tot stand is gekomen. Gezien het einde 
van het plantseizoen en ook het tijdsbestek tussen het versturen van de last onder dwangsom en het eindigen 
van de verlengde begunstigingstermijn op 1 maart 2022 heeft betrokkene voldoende tijd gehad om aan de last 
te voldoen. De commissie concludeert dat er geen sprake is van een onredelijke begunstigingstermijn. De com-
missie adviseert u om het bezwaar tegen de last onder dwangsom ontvankelijk en ongegrond te verklaren. De 
commissie adviseert verder om het bezwaar tegen het verlengen van de begunstigingstermijn ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. Het besluit van 12 oktober 2021 en het besluit van 23 november 2021 kunnen volgens 
het advies in stand blijven. 
 
Advies team 
Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften: 
1. Te besluiten om het bezwaarschrift van 15 november 2021 ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.  
2. Te besluiten om het bezwaarschift van 23 november 2021 ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 
3. Te besluiten om het besluit van 12 oktober 2021 en het besluit van 23 november 2021 ongewijzigd in stand 

te laten.  
4. Te besluiten om het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

2. ONDERWERP: Beantwoording vragen Gemeentebelang inzake verkeerssituatie Uddelerweg Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19359  OR   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De Gemeentebelang fractie stelt schriftelijke vragen inzake de verkeerssituatie Uddelerweg in Elspeet. Voor de 
betreffende vragen en bijbehorende beantwoording, wordt u verwezen naar de bijgevoegde beantwoordings-
brief. 
 
Advies team 
De vragen van de Gemeentebelang fractie beantwoorden doormiddel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
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3. ONDERWERP: Principeverzoek tot herziening bestemmingsplan, Harderwijkerweg 445 in Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

8516  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Voor de gevraagde transformatie is binnen de gemeente Nunspeet geen beleid opgesteld. In het verleden was 
er tijdelijk beleid van toepassing maar dit is alweer enige jaren geleden verlopen. Om voor een dergelijk ver-
zoek zonder een beleidsmatige onderlegger ad hoc een beslissing te nemen worden er juridische risico's geno-
men. Dit kan bij de behandeling van andere initiatieven maar zou ook kunnen bij een juridische toets van de 
rechter. Op basis waarvan wordt een dergelijke transformatie gedaan, en wat te doen bij soortgelijke initiatie-
ven? Van belang is om eerst een beleidsmatige onderlegger op te stellen voordat een initiatief als deze in pro-
cedure gebracht kan worden.   
 
Camping De Hoefstal transformeren naar een woningbouwlocatie kan van toegevoegde waarde zijn voor de 
woningbehoefte van Hulshorst. Dit uit zich vooral in de realisatie van 5 starterswoningen en een tweekapper. 
De toevoeging van 5 vrijstaande woningen draagt minder bij aan het opvangen van de woonbehoefte van het 
dorp Hulshorst. Deze vrijstaande woningen bevinden zich in het dure segment en kunnen dan ook kopers van 
elders aantrekken.  
De ruimtelijke opzet van het ingediende plan heeft goede elementen in zich. Er zijn echter nog verschillende 
aandachtspunten die verder uitgewerkt kunnen worden. Dit betreft onder andere de toevoeging van een lijn-
doorzicht door het plan gebied heen, een andere parkeeroplossing buiten de groene centrumzone, en de ge-
slotenheid van het plan op te heffen. Daardoor ontstaat ook een mogelijkheid om in een later stadium aan te 
sluiten op eventuele toekomstige doorontwikkeling van de omgeving. Het opnemen van bovengenoemde ver-
beterpunten kan leiden tot de afname van 1 vrijstaande woning. Door de toevoeging van de verbeterpunten 
ontstaat er echter een meer evenwichtig en toekomstgericht planopzet waarbij de omgeving en uiteindelijk 
Hulshorst meer belang bij heeft.   
Het is in beginsel een plan met potentie. Maar het zal eerst nog op onderdelen verder uitgewerkt moeten wor-
den. Door gelijker tijd een beleidsonderlegger op te stellen kan het initiatief verder uitgewerkt worden en zal 
deze later op basis van dit beleid normaliter in procedure genomen kunnen worden. 
 
Advies team 

 Door het ontbreken van een beleidsonderlegger, eerst starten met het opstellen van een beleidsmatig ka-
der; 

 een positief standpunt innemen over de transformatie van camping De Hoefstal naar een woonlocatie; 

 initiatiefnemer meegeven dat het plan op een aantal onderdelen verbeterpunten heeft en dat deze worden 
betrokken bij het nieuwe plan. Verbeterpunten zijn in ieder geval: een toevoeging van een lijndoorzicht door 
het plan gebied heen, een andere parkeeroplossing buiten de groene centrumzone, de geslotenheid van 
het plan op heffen door een mogelijkheid te creëren om in een later stadium aan te sluiten op eventuele 
toekomstige doorontwikkeling van de omgeving; 

 initiatiefnemer meedelen dat de voorkeur ligt dat de openbare ruimte in eigendom bij de gemeente komt te 
liggen. Dat hierover nog een verdere uitwerking voor dient te komen;  

 initiatiefnemer meegeven dat de benodigde onderzoeken aan dienen te tonen dat ze de gewenste ontwik-
keling niet in de weg staan; 

 initiatiefnemer meegeven dat het verbeterd plan op basis van het nieuwe beleidskader beoordeeld zal wor-
den / in procedure gebracht kan worden; 

 het principeverzoek ter advisering voor te leggen aan de commissie Ruimte en Wonen 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 
- de “beleidsonderlegger” moet een ruimtelijke visie voor het betreffende gebied zijn;  
- het voorliggende initiatief moet worden behandeld als ‘pilot’ voor deze ruimtelijke gebiedsvisie; 
- naast de ruimtelijke gebiedsvisie moet (vanuit de stuurgroep Vitale Vakantieparken) een kader stellend be-

leidsdocument worden opgesteld voor het opheffen / revitaliseren van vakantieparken; 
- het college doet nu nog geen uitspraken over inhoudelijke verbeterpunten voor het ingediende plan; 
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- wethouder Groothuis heeft het mandaat het commissievoorstel aan te passen met inachtneming van wat in 
het college besproken en besloten is. 

 

4. ONDERWERP: Verstrekking corona zelftesten en mondkapjes type II aan minimahuishoudens. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

20535  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente heeft vanwege, het advies van het kabinet om veel zelftesten te doen, vanaf december 2021 zelf-
testen voor minimahuishoudens beschikbaar gesteld om zo verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. De voorraad zelftesten is inmiddels bijna vergeven, zodoende wordt de actie om zelftesten aan mini-
mahuishoudens te verstrekken verlengd. Daarnaast adviseert het kabinet om mondkapjes van type II te gebrui-
ken. Ook hiervan wordt één doos met 50 mondkapjes per minimahuishouden beschikbaar gesteld. Tevens 
wordt er een afgiftepunt in de Oranjehof Elspeet gerealiseerd. 
 
Advies team 
1. Instemmen met het beschikbaar stellen van corona zelftesten en mondkapjes type II aan 850 minima huis-

houdens in de gemeente Nunspeet.  
2. De kosten hiervoor van € 10.000 ten laste brengen van het corona budget (€ 3000 t.b.v. mondkapjes en       

€ 7000 t.bv. zelftesten) 
 
Beslissing college 
Conform advies, met dien verstande dat de aanschaf van de zelftesten en mondkapjes voor minimahuishou-
dens alleen plaatsvindt indien dit noodzakelijk is tot het moment waarop hierin door de landelijke overheid 
wordt voorzien; zodra duidelijk is welke kosten voor dit doel ten laste van het coronabudget zijn gebracht, moet 
dit aan het college worden gemeld zodat geen onnodig beslag op dit budget wordt gelegd.  
 

5. ONDERWERP: Inclusie Agenda gemeente Nunspeet 1.0 (2021-2024). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

5964  SL   Weth.Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Op 2 december 2021 heeft de raadscommissie Maatschappij en Middelen de concept Inclusie Agenda ge-
meente Nunspeet 1.0 (2021-2024) besproken. Op basis daarvan is de concept Inclusie Agenda 1.0 (2021-
2024) bijgesteld. 
 
Advies team 
- De Inclusie Agenda gemeente Nunspeet 1.0 (2021-2024) definitief vaststellen. 
- Dit collegebesluit en Inclusie Agenda gemeente Nunspeet 1.0 (2021-2024) voor kennisgeving aanbieden 

aan de gemeenteraad van Nunspeet. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

6. ONDERWERP: Masterplan Nunspeet Poort van de Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11014  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
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In februari 2018 heeft gemeente Nunspeet samen met 35 Veluwse partijen de Samenwerkingsovereenkomst 
Veluwe op 1  getekend. In 2021 is deze samenwerking verlengd met vijf jaar. Dit samenwerkingsverband heeft 
samen met de provincie en Vitale Vakantieparken een aanvraag gedaan voor een regiodeal Veluwe bij het Rijk. 
Met een regiodeal Veluwe kunnen complexe regionale projecten tot uitvoering gebracht worden om tot een veer-
krachtige Veluwe te komen. Met de Regiodeal Veluwe ondersteunt het Rijk de eigen kracht en de specifieke 
opgaven van de Veluwe en erkent daarmee het belang van het behoud van dit unieke en waardevolle gebied. 
Met de Regiodeal krijgt de samenwerking op de Veluwe een stevige impuls om de leefomgeving, economie en 
natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken. De financiële bijdrage wordt door gemeente 
Nunspeet ingezet voor het realiseren van projecten waarmee de doelen van de Regiodeal Veluwe (mede) be-
haald worden. Om daartoe te komen is er een Masterplan Nunspeet Poort naar de Veluwe, een Plandocument 
Nunspeet Poort naar de Veluwe en een kostenraming door de gemeente opgesteld.  Deze documenten vormen 
de onderbouwing op grond waarvan een aanvraag voor financiële ondersteuning van de RegioDeal Veluwe ge-
daan kan worden.    
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis nemen van de inhoud van het Masterplan 'Nunspeet Poort naar de Veluwe', het Plandocument 'Nun-

speet Poort naar de Veluwe' en bijbehorende kostenraming.   
2. Instemmen met het aanbieden van het Masterplan, het plandocument en de bijbehorende kostenraming voor 

bespreking aan raadscommissie Ruimte en Wonen en vaststelling in de gemeenteraad van februari 2022.   
 

7. ONDERWERP: Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15616  P&O   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de 
Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de ‘Wet bescherming klokkenluiders’ waarmee de 
richtlijn wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De aanleiding voor het opstellen van de nieuwe 
regeling is de directe werking van de Richtlijn op 17 december 2021 voor overheidswerkgevers en de vertraagde 
implementatie hiervan in de Nederlandse wetgeving. De Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op 
Unierecht bevat regels en kaders voor het melden van een vermoeden van een misstand en een inbreuk op 
Unierecht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld fraude, belangenverstrengeling, misbruik van goederen 
of een inbreuk op persoonsgegevens. De regeling beschrijft tevens de interne en externe procedure bij een 
melding. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 In principe instemmen met bijgevoegde 'Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht ge-
meente Nunspeet' en deze voorleggen aan de OR ter instemming. 

 Na instemming van de OR definitief akkoord gaan met de Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk 
op Unierecht gemeente Nunspeet en de oude regeling 'Melden vermoeden misstand' intrekken. De nieuwe 
regeling in laten gaan per datum besluitvorming en opnemen in het personeelshandboek van de gemeente 
Nunspeet. 
 
 

8. ONDERWERP: Burgerpeiling 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14776  Pub   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Ten opzichte van de benchmark scoort de gemeente Nunspeet op alle onderdelen hoger. Ten opzichte van de 
burgerpeiling van 2018 is het beeld hetzelfde gebleven met een kleine verbetering voor het woon-en leefklimaat. 
-  Woon- en leefomgeving 7.1 
-  Relatie inwoner - gemeente 6.4 
-  Gemeentelijke dienstverlening 7.0 
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-  Zorg en welzijn 7.0 
-  Alle inspanningen van de gemeente 7.0 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Rapport burgerpeiling beschikbaar stellen op de website en Markt 1. De infographic met een persbericht extern 
delen op de website en Huis-aan-Huis. 
 

9. ONDERWERP: WoBri aanvraag tegemoetkoming subsidie corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

13658  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De bridgeclub WoBri heeft een aanvraag gedaan voor corona steun. Door de maatregelen liepen de vaste kos-
ten, zoals huur wel door, maar hebben de leden niet kunnen bridgen. Voorstel is het geleden verlies te delen en 
WoBri een eenmalige subsidie te verlenen voor € 778,84. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 778,84 aan bridgeclub WoBri voor 2021. 
2. De incidentele subsidie laten plaatsvinden op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Be-

stuursrecht.  
3. Instemmen met dekking vanuit het beschikbare corona budget.  
4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

10. ONDERWERP: Instemmen met doorbetaling van Corona compensatiegelden aan de Inclusief Groep (IG) ter 
verwerking in de jaarrekening 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19164 Soc   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In de decembercirculaire 2021 is benoemd dat het kabinet de gemeenten voor de periode 1 maart tot en met 31 
december 2020 € 140 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de sociale werkbedrij-
ven. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 45 miljoen beschikbaar voor de periode 1 januari 2021 tot 
1 oktober 2021. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de 
Rijksbijdrage Wsw. In de septembercirculaire 2021 was reeds een bedrag van € 35 miljoen aangekondigd. Daar 
is de gereserveerde € 10 miljoen, waarover ook wordt gesproken in de septembercirculaire 2021, aan toege-
voegd. Hiermee is ook het laatste gedeelte van de aangekondigde steun verleend. Deze steun die als integratie-
uitkering wordt verstrekt bedraagt voor Nunspeet € 90.273,-- en is volledig geoormerkt voor de inzet van de Wet 
sociale werkvoorziening.  
Tijdens de aandeelhoudersvergadering IG (AVA) van 15 december 2021 is akkoord gegaan met de verwerking 
van deze corona compensatiegelden in de jaarrekening 2021 (zie bijlage). Nunspeet ontvangt daarvoor binnen-
kort een factuur van de IG met het verzoek de compensatiegelden ad € 90.273,-- door te betalen. Dit onderwerp 
stond niet op de agenda AVA die zoals gewoon aan de voorkant wordt voorgelegd aan uw college. Uw college 
heeft dan ook geen instemming hiermee afgegeven. Dit wordt middels dit voorstel alsnog gevraagd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met doorbetaling van corona compensatiegelden ad € 90.273,-- aan de IG.  
 

11. ONDERWERP: Log 4 J kwetsbaarheid 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14295  POC   Burgemeester  Ja  
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Samenvatting 
Fox-IT heeft in opdracht van uw college forensisch onderzoek ingesteld naar de (mogelijke) gevolgen van de 
Log4j kwetsbaarheid. Uit de eindrapportage blijkt dat Fox-IT wel scanningactiviteiten heeft kunnen vaststellen, 
maar niet dat dit geleid heeft tot exploitatie van de kwetsbaarheid. Het onderzoek geeft wel aanleiding tot het 
doen van enkele aanbevelingen. Daarnaast geven de ervaringen die zijn opgedaan met het continuïteitsplan 
aanleiding om dit plan te evalueren en verder uit te werken met continuïteitsplannen op team/procesniveau. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Kennis nemen van het eindverslag. 

 Onderzoeken of de technische aanbevelingen van Fox-IT geïmplementeerd kunnen worden. 

 Het onderzoeken van de mogelijkheden van een SIEM en hiervoor een voorstel doen in het kader van nieuw 
beleid 2023. 

 Het instellen van een werkgroep om het continuïteitsplan te evalueren en verder uit te werken. 
 

12. ONDERWERP: Krediet voor inzet ATM Management. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14525  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
ATM Management voert voor de gemeente Nunspeet meerdere taken en werkzaamheden uit in de (overgang 
van de) exploitatie van Sportbedrijf / Sportpark Wiltsangh. Voor deze inzet willen wij uw college vragen een 
krediet beschikbaar te stellen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennisnemen en instemmen met de inzet van ATM Management in de ondersteuning van de (overgang van 

de) exploitatie naar nieuwbouw van sportcomplex De Wiltsangh en sportinhoudelijke beleidsonderwerpen.  
2. Een krediet voor het gehele begeleidingstraject ter hoogte van € 43.500,- beschikbaar stellen en deze te 

dekking van het Project Sportpark De Wiltsangh 
 

 
 


