
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 JANUARI 2022. 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. 
M.W. Storteboom en P. Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 
 

1. ONDERWERP: Extra Algemene Ledenvergadering VNG 13 januari 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11954  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op donderdag 13 januari 2022 vindt op verzoek van de gemeenten een extra algemene ledenvergadering 
(ALV) van de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) plaats. Op de agenda staan enkele punten waar-
over uw college een standpunt dient in te nemen. 
 
Advies team 

 instemmen met voorstellen extra Algemene Ledenvergadering VNG 13 januari 2022; 

 de burgemeester of gemeentesecretaris aanwijzen als gemachtigde aanwijzen om de gemeente te ver-
tegenwoordigen op de ledenvergadering. 

 De aangeleverde informatie en reacties fractievoorzitters gebruiken bij de behandeling van de desbe-
treffende agendapunten. 
 

Beslissing college 
Conform advies, met dien verstande dat wethouder Van der Maas de gemeente tijdens de ALV zal vertegen-
woordigen. 
 

2. ONDERWERP: Bestemmingsplan Parapluplan Onzelfstandige bewoning en Logies arbeidsmigranten /sei-
zoenarbeiders 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12176  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 28 januari 2021 is er een voorbereidingsbesluit genomen om onzelfstandige bewoning van woningen en 
logies van arbeidsmigranten/seizoenarbeiders tegen te gaan. Dit voorbereidingsbesluit moet binnen een jaar 
gevolgd worden door het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Voor u ligt het ontwerpbestem-
mingsplan Parapluplan Onzelfstandige bewoning en Logies arbeidsmigranten/seizoenarbeiders. Hierin wordt 
geregeld dat onzelfstandige bewoning van woningen wordt tegengegaan, maar dat onder voorwaarden een 
omgevingsvergunning kan worden verleend. Ditzelfde geldt voor het bieden van logies aan arbeidsmigran-
ten/seizoenarbeiders. Onder voorwaarden kan een omgevingsvergunning worden verleend aan het huisvesten 
van deze (groep) mensen. 
 
Advies team 
1. Voorgesteld wordt het Parapluplan Onzelfstandige bewoning en Logies arbeidsmigranten/seizoenarbeiders 

als ontwerp ter inzage te leggen voor 28 januari 2022. 
2. De commissie Ruimte en Wonen in kennis stellen van het ter inzage leggen van dit ontwerpbestemmings-

plan. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Groothuis het mandaat heeft  het bestemmingsplan (zo 
nodig) op een enkel onderdeel aan te vullen / aan te scherpen. 
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3. ONDERWERP: Ontwerp bestemmingsplan IKC NUnspeet Oost 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

030291313  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet heeft het voornemen om op het perceel aan de Oosteinderweg 70 in Nunspeet een 
Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren. In het IKC worden twee basisscholen en twee kinderopvangorgani-
saties gehuisvest. 
Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt een procedure gestart om het 
bestemmingsplan te herzien. Met het herzien van het bestemmingsplan wordt concreet het ruimtelijk kader 
vastgesteld op basis waarvan omgevingsvergunningen verleend kunnen worden. Bij het ontwerpbestemmings-
plan is ook een beeldkwaliteitsplan opgenomen. Deze zal ook het toetsingskader vormen voor de latere wel-
standsbeoordeling. 
De bestemmingsplanprocedure start met het ter inzage leggen van het ontwerp. Na publicatie bestaat er gedu-
rende zes weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 
 
Advies team 
1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan “IKC Nunspeet Oost” en het bijbehorende beeld-

kwaliteitsplan en deze ter inzage te leggen. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname toe te zenden aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Van der Maas het mandaat heeft het advies - in overleg 
met de opsteller - op een onderdeel aan te passen. 
 

4. ONDERWERP: Decembercirculaire gemeentefonds 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

13416  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het is geen bijstelmoment voor het accres. Het 
gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaaraf-
sluiting bij het Rijk en de gemeenten. In eerdere circulaires is al aangegeven dat er voor 2021 geen accres-
ontwikkelingen zijn. In de huidige circulaire wordt weer een aantal nieuwe decentralisatie-uitkeringen bekend 
gemaakt en wordt er op onderdelen opnieuw gecompenseerd voor de effecten van COVID-19. Daarnaast 
wordt een aantal taakmutaties van beperkte omvang gemeld.  
Tot slot worden de uitkeringsfactoren voor de jaren 2021 en 2022 met respectievelijk +1 en +2 punten bijge-
steld. 
De decembercirculaire is gekoppeld aan de Najaarsnota van de rijksoverheid. Deze kent een peildatum 1 okto-
ber, dus er wordt in deze circulaire geen nieuwe stand opgenomen. 
 
Advies team 
1. De decembercirculaire 2021 en de financieel verwerkte effecten inclusief de coronacompensatie voor 2021 

en 2022 voor kennisgeving aannemen. 
2. De financiële effecten 2022 en verder bij de eerste kwartaalrapportage 2022 verwerken. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Overhevelingen budgetten 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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14084  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op dit moment is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2021. Bij het opstellen van de jaarre-
kening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal res-
tantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden 
pas in het volgende boekjaar volgen. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Hierbij ont-
vangt u het advies over de voorgestelde overhevelingen budgetten 2021. 
 
Advies team 
- Lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2021 vaststellen. 
- Kennisnemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2021. 
- De raad in haar vergadering van februari 2022 voorstellen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarreke-

ning 2021 de jaarbudgetten 2021 over te hevelen naar 2022. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2030. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4239  OR   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet heeft een uitgestrekte en gevarieerde openbare ruimte. Een deel van deze openbare 
ruimte is voorzien van openbare verlichting (OVL) waar het een bijdrage levert aan de veiligheid voor voetgan-
gers, fietsers en het gemotoriseerde verkeer. Het vergroot niet alleen de verkeersveiligheid, maar draagt ook bij 
aan de sociale veiligheid. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de instandhouding van de 
openbare verlichting. Hoe we de openbare verlichting de komende beleidsperiode kunnen verbeteren, is uitge-
werkt in het beleidsplan Openbare Verlichting aan de hand van twee verschillende scenario's. De scenario's 
geven inzicht in de investering en de gevolgen die deze investeringen hebben. Wij adviseren u in te stemmen 
met scenario 1 van het Beleidsplan Openbare Verlichting. 
 
Advies team 
1. Instemmen met het voorliggende Beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2030. 
2. Instemmen met scenario 1 vervangen naar LED-armaturen op basis van de huidige meerjarenbegroting. 
3. Het beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2030 conform bijgaand commissievoorstel ter bespreking aan-

bieden aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Subsidie 2022 – SJNV. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4861 SL  Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
De Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV) voert voor de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek 
en Ermelo de toegang tot de jeugdhulp uit. De SJNV verleent zelf een deel van de hulp aan jeugdigen en hun 
ouders en verwijst daarnaast door naar niet vrij-toegankelijke jeugdhulp. Voor de uitvoering van deze taken in 
2022 heeft de SJNV een subsidieaanvraag ingediend. De SJNV heeft hiertoe het meerjarenplan CJG 2022-
2025 en een begroting 2022ingediend. Het meerjarenplan en meer specifiek de plannen voor 2022 passen bin-
nen de vastgestelde beleidskaders en de daarbij behorende begroting wordt als redelijk gezien. 
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Advies team 
1. Kennis te nemen van het CJG meerjarenplan 2022-2025 en de begroting 2022 van de SJNV. 
2. De SJNV voor de uitvoering van de basistaken in 2022 een subsidie te verlenen tot een bedrag van maxi-

maal € 1.331.290,--. 
3. De SJNV voor de uitvoering van plustaken subsidie verlenen tot een bedrag van maximaal € 268.500,--. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

8. ONDERWERP: Aanwijzingsbesluit WMO-toezicht. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

7116  Soc   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo. De wettelijke grondslag 
voor de toezichthoudende taak van de gemeente op de Wmo 2015 is neergelegd in artikel 6.1, eerste lid van 
de Wmo 2015. De colleges van de NEO-gemeenten (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) organiseren het Wmo 
toezicht gezamenlijk. Voor de periode na 1 januari 2022 moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden en 
een daarbij behorend aanwijzingsbesluit.   
 
Advies team 
In te stemmen met: 
1. het afsluiten van een overeenkomst met de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor het uitvoeren van het 

preventief onderzoek, in het kader van de Wmo 2015; 
2. de directeur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de duur van de opdracht te benoemen als Toe-

zichthoudend ambtenaar Wmo volgens artikel 6.1. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de overeenkomst met de GGD door de gemeente afzonderlijk wordt 
gesloten en ondertekend. 
 

9. ONDERWERP: Actualisatie bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota en beleid tijdelijk handelingskader 
voor hergebruik PFAS houdende grond en baggerspecie              

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10039  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Na verschillende aanpassingen en updates van de Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheernota 2014  zijn de 
kaart en nota nu volledig geactualiseerd en voorbereid op de komst van de Omgevingswet en voldoen daarmee 
weer aan de wettelijke voorwaarden. De kaart en nota hebben nu de datum 2021 en kunnen weer 5 jaar mee. 
Daarna worden ze ingevoegd in het Omgevingsplan. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Ontwerp regionale bodemkwaliteitskaart en ontwerp nota bodembeheer ter inzage te leggen/ mogelijkheid 
tot zienswijzen. 

 Na behandeling van de zienswijzen de gemeenteraad voorstellen om de bodemkwaliteitskaart, de nota bo-
dembeheer en het delegatievoorstel vast te stellen. 

 

10. ONDERWERP: Lbr. 21/082 - Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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12371  P&O   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Middels bijgevoegde ledenbrief (TRE/U202100853)  informeert de VNG zowel zittende als aankomende raadsle-
den en wethouders over belangrijke onderwerpen dat verband houd met hun positie.  
Het gaat om de volgende onderwerpen: 
• De rechtspositie van politieke ambtsdragers 
• Bestuurlijke integriteit 
• Ondermijning 
• Desinformatie 
• Weerbaar bestuur 
• Sterke lokale democratie 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennisnemen van de ledenbrief VNG (TRE/U202100853). 
 

11. ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Snippergroen 2021". 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

8286  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In de afgelopen periode zijn diverse strookjes groen (snippergroen) verkocht. Deze stroken groen hebben nog 
geen bestemming 'Tuin' of 'Wonen'. Om dit planologisch te regelen is een bestemmingsplan opgesteld. Het ont-
werpbestemmingsplan "Snippergroen 2021" heeft vanaf 26 mei 2021 voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd vastgesteld worden.   
 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De raad, via de commissie Ruimte en Wonen, middels bijgesloten voorstel, adviseren het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen. 
 

12. ONDERWERP: Ontwerp bestemmingsplan Elspeet, Oude Hof 25-27 Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4124  ROV   Weth. Grotohuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 november 2019 is door het college van Burgemeester en Wethouders en de raadscommissie Ruimte en 
Wonen in haar vergadering van 9 december 2019 (in principe) besloten om medewerking te verlenen aan het in 
procedure brengen van een herziening van het vigerende bestemmingsplan voor het perceel Oude Hof 25-27, 
te Elspeet. Op dit perceel bevindt zich een intensieve veehouderij met bedrijfswoning. De initiatiefnemer wil de 
bedrijfsvoering beëindigen en de bedrijfsbebouwing en de bedrijfswoning op het perceel slopen. Aan de hand 
van het functieveranderingsbeleid wil hij hier vijf nieuwe woningen realiseren. Om te voldoen aan het functiever-
anderingsbeleid wordt ook op de locatie Krommeweg 16 in Nunspeet de agrarische bedrijfsvoering beëindigd en 
de daar aanwezige bedrijfsbebouwing (met uitzondering van de bedrijfswoning en 290 m2 aan bijgebouwen) 
gesloopt. Om de nieuwe woningen te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden herzien. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Elspeet, Oude Hof 25-27 en dit ter inzage te leggen. 
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13. ONDERWERP: Overeenkomst inzet VluchtelingenWerk 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

8690  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders. De 
begeleiding wordt in Nunspeet uitgevoerd door VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). Jaarlijks worden 
afspraken gemaakt over de inkoop van trajecten en producten. VWON heeft voor het jaar 2022 een offerte uit-
gebracht van € 47.900,-- voor het uitvoeren van o.a. maatschappelijke begeleiding, coaching zelfredzaamheid, 
ondersteuning bij gezinshereniging en een spreekuur voor statushouders. Voor 2022 deze diensten inkopen 
conform de conceptovereenkomst middels een enkelvoudige onderhandse aanbesteding vanwege de expertise 
van VWON op het gebied van begeleiding van statushouders.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding. 
2. Instemmen met de inkoop van de diensten overeenkomstig de offerte VWON. 
3. De geraamde kosten ad. € 47.900,-- dekken uit de begrote post Inburgering Nieuwkomers. 
4. Een overeenkomst met VWON aangaan voor het jaar 2022 conform conceptovereenkomst. 
5. Burgemeester B. van de Weerd mandateren de overeenkomst te ondertekenen namens het college B&W. 
 
 

14. ONDERWERP: Beslissing op bezwaar  tegen omgevingsvergunning  voor het kappen van een beuk aan de 
Jonkvrouw van Eysingahof 6. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11742  VTH   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Op 16 september 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een beuk op het perceel 
plaatselijk bekend als Jonkvrouw Van Eysingahof 6 in Elspeet. Tegen dit besluit is namens de heer x (hierna: 
bezwaarde) een bezwaarschrift ingediend. Op 14 december 2021 heeft de hoorzitting bij de commissie bezwaar-
schriften (hierna: CB) plaatsgevonden. De CB heeft op 27 december 2021 geadviseerd over het bezwaarschrift.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 27 december 2021 overnemen en: 
1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
2. Het bestreden besluit herroepen en de aanvraag voor het kappen van de beuk alsnog buiten behandeling 

laten. 
3. Op grond van artikel 7:15 Awb de gemaakte proceskosten vergoeden, te weten € 1082,- . 

 
 


