
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 MEI 2022. 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas en      
P. Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
Afwezig: wethouder mw.  mw. M.W. Storteboom. 
 

1. ONDERWERP: Aanbrengen klinkerverharding parkeerplaats voetbalvereniging Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36130  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De huidige parkeerplaats bij voetbalvereniging Hulshorst moet worden verhard. Voorstel is het budget vrij te 
spelen maar met de werkzaamheden te wachten tot het kunstgras bij vv Hulshorst is vervangen en er duidelijk-
heid is over de inrichting qua parkeren voor het terrein van voormalig camping Landrust.  
 
Advies team 
1. Instemmen met het vervangen van de parkeervoorziening van voetbalvereniging Hulshorst in 2023. 
2. Het in de programmabegroting 2022-2025 als nieuw beleid geraamde budget (€ 75.000) hiervoor beschik-

baar stellen. 
3. De planning van de werkzaamheden afstemmen met de gebruikers en overige ontwikkelingen op sportpark 

de Eendracht. 
 
Beslissing college 
Het college ziet geen noodzaak van uitstel en kiest in afwijking van onderdeel van het ambtelijk advies, voor 
het zo spoedig mogelijk - in de zomerperiode van 2022 - vervangen van de parkeervoorziening conform variant 
3, een en ander in overleg met de voetbalvereniging, de manege en eventueel andere betrokken partijen. Ove-
rigens conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Principeverzoek Bosrand 101 in Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25631  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Verzocht is een gedeelte van het perceel te bestemmen als Wonen, zodat de huidige recreatiewoning een bij-
behorend bouwwerk bij de woning wordt waar mantelzorg geboden kan worden. Ook wil aanvrager de achter-
tuin uitbreiden door een strook Agrarisch te wijzigen in Wonen of Tuin. Daarnaast is de wens een houtsingel 
aan te leggen, waarvoor de bestemming gewijzigd moet worden.  
Naast dit principeverzoek is er een aantal zaken op het perceel zoals een schuur met overkapping en een 
paardenbak die zonder vergunning gerealiseerd zijn. 
 
Advies team 
Het volgende wordt u geadviseerd: 

1. Geen medewerking verlenen aan het voegen van de  recreatiewoning bij de woonbestemming van 
Bosrand 101. Dit omdat dit leidt tot een onevenredig aantal m2 aan bijbehorende bouwwerken bij de 
woning Bosrand 101.  

2. Medewerking verlenen aan het leggen van een bestemming Wonen achter de woning Bosrand 101, 
zodat de tuin vergroot wordt.  

3. Medewerking verlenen aan het omzetten van de bestemming Agrarisch in Natuur – Landschap voor de 
aanleg van een houtwal, onder de voorwaarden dat dit de natuurlijke en landschappelijke waarden van 
het gebied niet onevenredig aantast, de houtwal op de plek wordt aangelegd zoals deze hier in het ver-
leden aanwezig was, en het sortiment bomen/struiken (inheemse beplanting) bijdraagt aan de biodiver-
siteit in dit gebied.  

4. Aanvrager op de hoogte stellen van dit besluit via de bijgevoegde conceptbrief.  
5. De commissie Ruimte en Wonen voorleggen dat in principe en onder voorwaarden medewerking wordt 

verleend aan het uitbreiden van de woonbestemming zoals uitgelegd onder punt 2 van dit besluit en 
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aan het realiseren van een houtwal zoals uitgelegd onder punt 3.   
 
Beslissing college 
Het college ziet het als zodanig ‘wegbestemmen’ van de recreatiewoning als een positieve ontwikkeling en ver-
leent daarom - in afwijking van het ambtelijk advies - wel medewerking aan het voegen van de  recreatiewoning 
bij de woonbestemming van Bosrand 101. Overigens conform advies. Wethouder Groothuis heeft het mandaat 
de tekst van het commissievoorstel in verband met dit collegebesluit aan te doen passen. 
 

3. ONDERWERP: Begroting 2023-2026 en de jaarrekening 2021 ODNV. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38310  FIN   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In dit voorstel wordt het college geadviseerd inzake de opgestelde jaarrekening 2021 en de Begroting 2023-
2026 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. 
 
Advies team 
Het college wordt geadviseerd: 

 De raad te vragen in te stemmen met de Begroting 2023-2026 van de ODNV en de financiële gevolgen te 
verwerken in de op te stellen Programmabegroting 2023-2026 van de gemeente Nunspeet. 

 De raad te adviseren een zienswijze in te dienen inzake de voorgestelde reservering / bestemming van het 
resultaat. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

ONDERWERP: Portefeuillehouderoverleg Wonen en RO/Stikstof 11 mei 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38166  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college de stukken voor het portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting en RO/Stikstof. 
Bij de stukken voor volkshuisvesting is ter kennisname het jaarverslag gevoegd van de urgentiecommissie. Op 
de agenda staat een memo waarin wordt voorgesteld om een regio brede inspiratiesessie te organiseren over 
het onderwerp arbeidsmigranten. Daarnaast een memo bijgevoegd met daarin de uitkomsten van de evaluatie 
van de urgentierichtlijnen. De conclusie die getrokken worden is dat alle partijen van mening zijn dat de huidige 
urgentierichtlijnen inhoudelijk, duidelijk en volledig zijn en dat de urgentierichtlijnen op een juiste wijze worden 
toegepast. Op onderdelen zou er nog wel een aantal aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.  
De stukken voor het onderdeel RO/Stikstof zijn ter kennisname.   
 
Advies team 

 De agenda vast te stellen van het portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting & Stikstof. 

 Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van de urgentierichtlijnen en deze uitkomsten te be-
trekken bij de actualisatie van de geldende huisvestingsverordening 
 

Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Vragen woningbouwplannen driehoek Transferium, spoor richting Zandenplas 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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37070  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Per brief van 19 april 2022 zijn door de fractie van Gemeentebelang raadsvragen gesteld over woningbouwplan-
nen in de driehoek Transferium, spoor richting Zandenplas. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met beantwoording via bijgaande conceptbrief. 
 

5. ONDERWERP: DVO Contractmanagement taalaanbieders leerroutes inburgering 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30505  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De Wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022 ingegaan. De gemeente is volgens deze wet verantwoordelijk voor 
het aanbieden van drie leerroutes (B1-route, Z-route en Onderwijsroute). De inkoop van deze leerroutes wordt 
gezamenlijk met de gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk en Elburg gedaan. In een bestuurlijk over-
leg met de portefeuillehouders Inburgering van de zes gemeenten is de voorkeur uitgesproken het contractma-
nagement van de Leerroutes Inburgering op vergelijkbare wijze als voor de Jeugdwet gezamenlijk te beleggen. 
Via de Gemeenschappelijke Regeling is belegd dat voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde het 
contractbeheer en contractmanagement door Meerinzicht wordt uitgevoerd . Er wordt daardoor, wil dit voor de 
zes gemeenten gaan werken, een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen Meerinzicht en de 
gemeenten Elburg, Nunspeet en Putten. Met dit voorstel wordt deze DVO Leerroutes Inburgering belegd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Leerroutes Inburgering Meerinzicht en gemeenten El-

burg, Nunspeet en Putten. 
2. De kosten voor contractbeheer/contractmanagement en de kosten voor overhead, zoals benoemd in bijlage 

2 van de overeenkomst, te dekken uit de Uitvoeringsgelden Inburgering. 
 

6. ONDERWERP: Vervoer vluchtelingen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37244  SL   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 5 april jl. heeft het GBT besloten om een 9-persoonsbus in te zetten ten behoeve van het vervoer voor vluch-
telingen. Hierbij gaat het om onder andere vervoer naar de tandarts, vervoer naar activiteiten etc. De kosten voor 
de brandstof worden vooralsnog (in de POO) gesponsord via het netwerk van Nunspeet Biedt Onderdak. Voor 
de situatie van de GOO wordt dit opnieuw bezien. De afspraken gelden in eerste instantie voor drie maanden 
met een mogelijkheid tot verlenging. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het beschikbaar stellen van de kosten voor de huur van de 9-persoonsbus à € 3000,- (ex BTW) 
voor de periode van 15 april 2022 tot 13 juli 2022 en dit bedrag ten laste te brengen van het ‘werkbudget vluch-
telingen Oekraïne’. 
 

7. ONDERWERP: Beantwoording zienswijze op verkeersbesluit Nunspeterweg Vierhouten. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11511  OR   Weth. Van de Bunte  Ja  
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Samenvatting 
Het college heeft op 25 maart 2021 besloten om een parkeerverbod in te stellen op een deel van de Nunspeter-
weg in Vierhouten. Stichting Vierhouten Natuurbestemming heeft op 31 mei 2021 zienswijze ingediend inzake 
het ontwerpbesluit dat is gepubliceerd op 20 april 2021 in de Staatscourant onder nummer 20276. 
Voor de betreffende zienswijze en beantwoording daarvan wordt u verwezen naar de bijlagen van dit voorstel. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De ingediende zienswijze beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief. 
2. Het ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen, conform collegebesluit 25 maart 2021. 
 

8. ONDERWERP: Onthulling monument Lancaster "Maggie" - de Kolk. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

9997  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Als afronding van de werkzaamheden rondom de realisatie van een monument langs de Rondweg op bedrijven-
terrein de Kolk heeft de projectgroep een programma samengesteld voor de onthulling ervan. Nabestaanden, 
belanghebbenden en officiële instanties worden hiervoor uitgenodigd. De onthulling en aansluitende ceremonie 
op de begraafplaats aan de Eperweg vinden plaats op 13 juni a.s. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met het programma voor de onthulling van het monument en de navolgende ceremonie op de 
begraafplaats aan de Eperweg. 
 

9. ONDERWERP: Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38069  SL   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente legt over de uitvoering van haar taken ‘Toezicht en Handhaving Kinderopvang’ jaarlijks verant-
woording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. (i.v.h.o.) DUO heeft uit het Landelijk regis-
ter Kinderopvang (LRK) informatie verzameld over de wijze waarop gemeente Nunspeet de wettelijke taken heeft 
uitgevoerd. Deze gegevens vindt u in de bijlage en worden na vaststelling door het college ingediend bij de 
Inspectie voor het onderwijs. De I.v.h.O bepaalt op grond hiervan of wij de A-status behouden. In de bijlage kunt 
u vernemen dat gemeente Nunspeet de wettelijke taken naar behoren heeft uitgevoerd. De GGD heeft niet alle 
inspecties kunnen uitvoeren wegens de maatregelen rondom Covid-19 en wegens vertrek van medewerkers. Zij 
hebben de gemeente hiervan middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Er zijn verantwoorde keuzes ge-
maakt in welke locaties niet geïnspecteerd konden worden. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Vaststellen van de jaarverantwoording Kinderopvang 2021. 
 

10. ONDERWERP: Vervanging koffieautomaten. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38777 POC   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In 2012 heeft gemeente Nunspeet meegedaan met de aanbesteding van de koffieautomaten via de inkoop-
samenwerking Noord-Veluwe (ISNV). De koffieautomaten zijn eigendom van de gemeente en hebben een 
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afschrijvingstermijn van 10 jaar. De andere gemeenten hanteerden een kortere afschrijvingstermijn en hebben 
in 2018 opnieuw aanbesteed. Vanwege de langere afschrijvingstermijn en omdat de koffieautomaten technisch 
in orde waren heeft gemeente Nunspeet niet meegedaan in de gezamenlijke aanbesteding. Technisch beginnen 
nu beide koffieautomaten mankementen te vertonen. Omdat in ISNV verband voorlopig niet wordt aanbesteed, 
stellen we voor om zelf een meervoudige onderhandse aanbesteding op te starten. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het opstarten van een onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de koffieautomaten. 
 

 


