
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 OKTOBER 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, 
secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 

1. ONDERWERP: Weekmarkt King's Night & Koningsdag 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

57768  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Omdat Koningsdag op donderdag 27 april 2023 valt, wil de Oranjevereniging Nunspeet King's Night op woens-
dag 26 april 2023 organiseren. Aangezien de donderdagse weekmarkt meestal verplaatst wordt naar de 
woensdagmiddag ervoor (als een feestdag op een donderdag valt), is het belangrijk om hier vooraf zaken over 
af te stemmen. De marktcommissie van de weekmarkt Nunspeet heeft over dit verzoek geadviseerd op 30 juni 
2022.  
Door die commissie wordt geadviseerd om de weekmarkt van donderdag 27 april 2023 af te gelasten en niet te 
verzetten naar de woensdag ervoor, omdat dan de opbouw van King's Night al moet plaatsvinden. Op grond 
van het Marktreglement gemeente Nunspeet, artikel 3.1, is het college bevoegd om de weekmarkt af te gelas-
ten of (tijdelijk) te verplaatsen. 
 
Advies team 

 De weekmarkt van donderdag 27 april 2023 afgelasten en niet verzetten naar de woensdag ervoor (26 
april 2023). 

 Dit bovenstaande besluit tijdig communiceren naar de weekmarktondernemers en enige tijd voor Ko-
ningsdag 2023 richting de inwoners/marktbezoekers. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Ontwikkelagenda sociaal domein 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30430  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad de Visie sociaal domein vastgesteld. Deze visie is vertaald 
naar het Integraal beleidsplan sociaal domein. Hierin staan de uitgangspunten, maatschappelijke effecten en 
doelstellingen voor 2022-2025. De derde stap is het opstellen van uitvoeringsplannen. Om te zorgen voor een 
integrale afweging en prioritering van ontwikkelingen maken we een tussenstap met deze ontwikkelagenda.  
De ontwikkelagenda is samen met de betrokken partijen in het sociaal domein tot stand gekomen en  geeft een 
dynamisch overzicht van onderwerpen waar de komende vier jaar de focus op ligt om een impuls te geven aan 
de gewenste beweging binnen het sociaal domein. Het is de basis voor uitvoeringsplannen bij gemeente en 
maatschappelijke organisaties. 
 
Advies team 

 Kennis nemen van met de bijgevoegde ontwikkelagenda als dynamisch overzicht van onderwerpen voor de 
komende vier jaar (en in het actieplan geprioriteerd naar acties voor de komende twee jaar) als impuls voor 
de gewenste beweging binnen het sociaal domein. 

 De ontwikkelagenda voor kennisgeving toe te zenden aan de commissie maatschappij en middelen (3 no-
vember 2022). 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
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3. ONDERWERP: Planschade verzoek Korbeel 2, Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14691  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 21 december 2021 hebben de heer xxxxx mevrouw xxxx , eigenaren van de onroerende zaak aan de Kor-
beel 2 te Nunspeet, verzocht om een tegemoetkoming in planschade, die geleden zou zijn ten gevolge van de 
bouw van een supermarkt (Aldi) met daarboven 28 sociale huurwoningen. Het betreft de omgevingsvergunning 
‘Supermarkt Beltmolen’ zoals vastgesteld op 5 oktober 2021 en op 17 november 2021 (onherroepelijk) in wer-
king getreden. De vermeende planschade betreft waardevermindering van het object. Aanvrager geeft daar-
naast aan privacy-, uitzicht- en geluidhinder te ondervinden, alsmede verlies van zonlichttoetreding/schaduw-
hinder. Ook geeft aanvrager aan emotionele schade te lijden. 
Het verzoek om tegemoetkoming in planschade is voor advies voorgelegd aan Thorbecke B.V. Thorbecke B.V. 
adviseert dat de waardevermindering van de onroerende zaak (Korbeel 2) in de categorie behoort tot voorzien-
baarheid van het mogelijk planologische nadeel en daaruit voortvloeiende schade, en de aanvrager bij de afwe-
gingen om tot aankoop van de onroerende zaak over te gaan en bij de bepaling van de prijs daarvoor al reke-
ning had kunnen en moeten houden. Geadviseerd wordt het verzoek tot planschade derhalve af te wijzen. 
 
Advies team 
1. Het verzoek van de heer xxxxx en mevrouw xxxxx. kosten, met betrekking tot de planschade tot het object 

Korbeel 2 te Nunspeet, afwijzen. 
2. De heer xxxx en mevrouw xxxxx conform bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Verlenging benoeming dorpsbouwmeester 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

56363  VTH   Weth. Groothuis  Ja   

 
Samenvatting 
Binnen de gemeente is een dorpsbouwmeester benoemd voor de welstandstoetsing van de ingediende bouw-
plannen. De huidige aanstellingstermijn loopt af. Voorgesteld wordt om de aanstelling te verlengen tot 1 januari 
2023. 
 
Advies team 
1. De benoeming van de huidige dorpsbouwmeester, de heer Hilhorst, en zijn plaatsvervanger verlengen tot 1 

januari 2023; 
2. Afwijken van het inkoopbeleid. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat met het besluit ook wordt afgeweken van artikel 9.2 van de gemeen-
telijke Bouwverordening.  
 

5. ONDERWERP:  Vragen over rolstoelpad in Zandenbos 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

     

 
Samenvatting 
Vanuit de fractie van SGP is een brief ontvangen met vragen over de onderhoudsstaat van het rolstoelpad in 
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het Zandenbos bij het Veluwetransferium. Deze vragen zijn in de bijgevoegde concept-antwoordbrief beant-
woord. 
 
Advies team 
Instemmen met de concept-antwoordbrief en deze door de griffier laten versturen naar de fractie van SGP. 
 
Beslissing college 
Conform advies.  
 

6. ONDERWERP: Bijstellingsbrief Programmabegroting 2023-2026 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26519  FIN   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
In de Programmabegroting 2023-2026 is aangegeven dat de begrotingspositie in structurele zin kan worden 
beïnvloed als gevolg van de uitkomsten van de Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds, colle-
gebesluiten met structurele effecten en de kwartaalrapportages 2022. Wanneer de uitkomsten structureel van 
invloed zijn op onze begrotingspositie (inclusief dekkingsplan) voor de jaren 2023-2026 wordt de raad via een 
afzonderlijke brief zo spoedig mogelijk (medio oktober 2022) geïnformeerd over de budgettaire effecten voor de 
begroting, inclusief eventuele wijzigingen in het dekkingsplan. 
 
Advies team 
De raad via bijstellingsbrief voorstellen: 

 Over te gaan tot bijstelling van de Programmabegroting 2023-2026. Het gaat hierbij om de volgende 
onderdelen: 

o Het effect van de septembercirculaire 2022; 
o Het effect van de 2e kwartaalrapportage 2022; 
o Overige zaken. 

 Voorgesteld wordt deze door te voeren als begrotingswijziging tezamen met het dekkingsvoorstel. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

ONDERWERP: Vergadering Veluwe Alliantie 14 oktober 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

59371  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 14 oktober 2022 vindt de vergadering van de Veluwe Alliantie plaats. De Noord- Veluwe wordt in deze ver-
gadering vertegenwoordigd door de gemeente Ermelo. De gemeente Ermelo is gastheergemeente en tevens 
voorzitter van de samenwerking voor toerisme en recreatie op de Noord-Veluwe. Op 12 oktober 2022 vindt het 
portefeuillehouders overleg Toerisme en Recreatie Noord Veluwe plaats. Tijdens deze vergadering wordt de 
vertegenwoordiger van de Noord-Veluwe voorzien van input door de deelnemers en wordt de vergadering van 
de Veluwe Alliantie voorbereid. U wordt gevraagd kennis te nemen van de stukken voor de VeluweAlliantie. 
Eventuele opmerkingen en beslissingen vanuit het college worden door wethouder Van de Bunte naar het por-
tefeuillehouders overleg meegenomen. 
 
Advies team 
1. Kennisnemen van bijgevoegde stukken. 
2. Eventuele opmerkingen vanuit het college meegeven aan wethouder Van de Bunte. 
3. In het PO NV aangeven dat uw college kan instemmen met de gevraagde  besluiten in de VeluweAlliantie. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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7. ONDERWERP: Pilot steunmaatje 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

56991  SL   Weth. Elskamp  Ja 

 
Samenvatting 
Per oktober wordt er gestart met de pilot Steunmaatje. Dit is onderdeel van de werkwijze Integrale Schuldhulp-
verlening (ISH). In het traject ISH wordt er samengewerkt met formele en informele partijen. De pilot Steunmaatje 
is een project tussen gemeente Nunspeet en het Venster en SWN. Gedurende het traject Schuldhulpverlening 
wordt de inwoner bijgestaan door een Steunmaatje (vrijwilliger) van eerdergenoemde vrijwilligersorganisaties. 
De gereserveerde kosten zijn bedoeld voor onkosten (reisvergoeding, vrijwilligersvergoeding voor het steun-
maatje). De pilot loopt vanaf oktober 2022 t/m maart 2023. De pilot zal rond maart 2023 worden geëvalueerd en 
indien mogelijk breder uitgerold worden. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de pilot Steunmaatje. 
2  De kosten ad. € 500,- dekken uit beschikbare middelen Schuldhulpverlening. 
 

8. ONDERWERP: Circulaire  - wijziging bezoldiging van politieke ambtsdragers 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58419  P&O   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vergoedingen en toela-
gen aan lokale politieke ambtsdragers is verschenen. Door middel van deze circulaire worden een aantal bedra-
gen geactualiseerd. Middels dit voorstel wordt u geïnformeerd over de inhoud van de circulaire. De circulaire treft 
u bijgevoegd aan.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennis nemen van bijgevoegde circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
 


