
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 APRIL 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: Webinar 'Inzicht in financiële situatie onderneming' door IMK. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

33662  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Tijdens het tweewekelijks overleg Corona i.r.t. Economische Zaken is de behoefte geuit, door met name KHN 
Nunspeet, dat er ondernemers zijn die meer inzicht willen krijgen in hun financiële situatie.  
Door IMK is een aanbod gedaan om hierover een webinar te verzorgen. Tevens is er een aanbod voor een per-
soonlijk adviesgesprek. 
 
Advies team 
1. Instemmen met de offerte van het IMK voor het verzorgen van een webinar en adviesgesprekken voor on-

dernemers in Nunspeet tot een bedrag van maximaal € 3.907,50. 
2. De kosten betalen uit het door de raad beschikbaar gestelde (corona)budget van € 0,5 mln. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de webinar alleen is bedoeld voor ondernemers voor wie deelname 
echt nodig is. 
 

2. ONDERWERP: Verstrekken adresgegevens uit Basisregistratie Persoonsgegevens voor senioren sport. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21004  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet is partner van het lokale Sport- en Preventieakkoord 'Nunspeet Sportief en Gezond'. 
Voor het uitrollen van het initiatief 'Kies je sport, voel je Fit!' maar ook om het sport- en beweegaanbod voor se-
nioren onder de aandacht te brengen is het noodzakelijk dat adresgegevens uit de Basisregistratie personen 
(BRP) worden verstrekt om een goede invulling aan dit aanbod te kunnen geven. Het gaat om brief voor inwo-
ners tussen de 55 – 75 jaar in Nunspeet. Middels deze brief worden inwoners in deze doelgroep geïnformeerd 
en geënthousiasmeerd over het programma 'Kies je Sport, voel je Fit!'  en het senioren sport- en beweegaan-
bod in de gemeente. Om zoveel mogelijk senioren te bereiken vragen wij uw college om toestemming om een 
selectie te maken van de adresgegeven uit de BRP van de personen van 55-75 jaar.  
 
Advies team 
1. Toestemming geven om adresgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) te gebruiken voor het ver-

zenden van een brief aan inwoners tussen de 55 –75 jaar in Nunspeet over sport mogelijkheden. 
2. De naam, adres, postcode en woonplaats niet verstekken van personen die in de Basisregistratie Personen 

'geheimhouding' hebben laten aantekenen. 
3. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde (concept) brief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Tussentijdse stand van zaken inventarisatie Ondernemersfonds Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32752  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  
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Samenvatting 
De werkgroep ‘Inventarisatie Ondernemersfonds Nunspeet’ – die bestaat uit enkele ondernemers in de ge-
meente Nunspeet – is sinds 2021 bezig met het onderzoek naar de oprichting van een ondernemersfonds in de 
gemeente Nunspeet. Het gemeentebrede Ondernemersfonds dat wordt onderzocht, is een regelvrije structuur 
die zich goed laat aanpassen aan lokale omstandigheden. Bovendien is een Ondernemersfonds na de corona-
crisis geschikt als crisis- en herstelfonds, omdat bestaande landelijke fondsen zich in afgelopen jaren hebben 
bewezen als stabiele partners in het lokaal economisch speelveld. De bekende systematiek ‘voor en door on-
dernemers’, bestedingsvrijheid, en eigen trekkingsrechten heeft op ruim 500 plekken in het land een veelzijdige 
dynamiek opgeroepen. De noodzaak om collectief te investeren is in 2022 mogelijk nog actueler dan voorheen, 
want overal buigen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen zich op de vraag hoe te 
investeren in crisisherstel: een Ondernemersfonds kan een belangrijk vehikel zijn om die ambitie vorm te ge-
ven. De werkgroep ‘Inventarisatie Ondernemersfonds Nunspeet’ geeft in dit voorstel de tussentijdse informatie 
en de stand van zaken aan van hun onderzoek. 
 
Advies team 
Kennisnemen van de aangegeven informatie en stand van zaken van de werkgroep ‘Inventarisatie Onderne-
mersfonds Nunspeet’ en het eerder door u vastgestelde proces van dit onderzoek blijven vasthouden en de 
uitkomsten van het onderzoek afwachten medio 2022. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat het college aandacht vraagt voor een zorgvuldig invoeringsproces 
waarin nadrukkelijk ook de andere relevante partijen dan de ondernemers/winkeliers (zoals sport, cultuur, zorg, 
onderwijs, kinderopvang, enz.) worden meegenomen. 
 

4. ONDERWERP: Uitbreiding Vrijetijdspark de Vossenberg in kader van Groei/Krimp. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19423  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Vanwege het weigeren van de vergunningaanvraag Wet natuurbescherming door de Provincie Gelderland in 
verband met de stikstofproblematiek, heeft de initiatiefnemer besloten op dit moment niet verder te gaan met 
zijn plannen voor uitbreiding van camping De Vossenberg, aan Groenelaantje 25, te Nunspeet. Hierdoor is de 
noodzaak voor een herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie vervallen. De initiatiefnemer is mid-
dels een brief d.d. 2 juni 2021 (bijlage 3) geïnformeerd over het voornemen de procedure stop te zetten en is in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen hieromtrent. Hier op is echter geen reactie ontvangen. Om 
die reden wordt voorgesteld de bestemmingsplanprocedure stop te zetten.  
 
Advies team 

1. De ruimtelijke ordeningsprocedure voor Bestemmingsplan De Vossenberg stop te zetten. 
2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief (bijlage 1) 
3. Indieners van zienswijzen op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief (bijlage 2) 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Subsidie Stichting Nunspeet Uit de Kunst (vaststelling 2020 en toekenning 2021). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

34516  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente verstrekt een subsidie aan Stichting Nunspeet uit de Kunst (SNudK). In dit collegevoorstel wordt 
u gevraagd de subsidie van het jaar 2020 definitief vast te stellen en de subsidie voor het jaar 2021 (formeel) 
toe te kennen.  
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Advies team 
1. Op grond van de beschikbaar gestelde informatie (inhoudelijk en financieel jaarverslagen over het jaar 

2020) conform de toegekende subsidie over het jaar 2020 definitief vaststellen op € 153.000,--.  
2. Aan Stichting Nunspeet uit de Kunst voor het jaar 2021 een subsidie toekennen van € 153.000,-- conform 

het versturen van bijgevoegde subsidiebeschikking.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Samenwerkingsovereenkomst met BNG Bank inzake prepaid pinpassen voor Oekraïense 
vluchtelingen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30686 Financiën  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 
De ‘veiligste’ manier van het verstrekken van leefgeld aan de vluchtelingen uit Oekraïne is door het storten van 
het bedrag op hun bankrekeningnummer. Maar als vluchtelingen geen BSN-nummer hebben, kunnen ze geen 
bankrekening openen. Daarom is ervoor gekozen om prepaid pinpassen via de BNG aan te schaffen. Op ver-
zoek van gemeente Nunspeet heeft BNG Bank een aanbod gedaan inzake prepaid pinpassen voor het uitkeren 
van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen die in de gemeentelijke BRP zijn geregistreerd. Hierdoor kunnen 
vluchtelingen die nog niet beschikken over een eigen reguliere bankrekening in Nederland, via de bancaire in-
frastructuur in Nederland (geldautomaten en betaalautomaten) elektronisch beschikken over tegoeden die de 
gemeente hen via een op naam van de VNG gestelde BNG-Basisrekening periodiek ter beschikking stelt. Hier-
voor moet met BNG Bank N.V. de bijgevoegde “Samenwerkingsovereenkomst Prepaid PIN Kaarten” worden 
gesloten. Op basis van deze overeenkomst is BNG Bank bereid Prepaid PIN kaarten aan de gemeente uit te 
geven die deze kaarten en de daarbij behorende PIN-codes vervolgens voor eigen rekening en risico aan de 
vluchtelingen kan verstrekken. 
 
Advies team 

- met de BNG de “Samenwerkingsovereenkomst Prepaid PIN Kaarten” sluiten; 
- wethouder Van der Maas machtigen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

ONDERWERP: BO Ruimte Kop van de Veluwe 13 april 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35542  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 13 april 2022 is er BO ruimte van Kop van de Veluwe. Op de agenda staan o.a. de pilot erfdeling een ge-
biedsgerichte aanpak stikstof op het niveau van kop van de Veluwe. De pilot erfdeling is één van de inhoude-
lijke onderwerpen waarbij de gemeente Nunspeet een wat bijzondere positie inneemt omdat er een eigen kader 
is in de Omgevingsvisie en in het functieveranderingsbeleid. Voor wat betreft de stikstofaanpak is de ambtelijke 
verwachting dat vanwege de inhoudelijke samenhang een groter gebied nodig is om een serieuze gespreks-
partner te kunnen zijn voor provincie en rijk. Dit op niveau Noord Veluwe of zelfs op niveau van de Veluwe ten 
noorden van A1. Een kleiner gebied zou mogelijk kunnen zijn maar dan komt bv de enclave meer in aanmer-
king dan een gebied als Kop van de Veluwe omdat die letterlijk wordt genoemd in de rijkstukken. 
 
Advies team 
Kennisnemen van agenda en stukken Bestuurlijk Overleg Ruimte Kop van de Veluwe en van de in de samen-
vatting van dit voorstel opgenomen opmerkingen. 
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Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Wijziging functiehuis team POC/cluster HR m.i.v. 1 mei 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

34882  P&O   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De teammanager POC stelt voor het functiehuis van cluster HR te wijzigen met ingang van 1 mei 2022.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Met ingang van 1 mei 2022 het functiehuis van team POC/cluster HR wijzigen door het verminderen van de 
HR21 normfunctie Adviseur V met 0,78 fte en het vermeerderen van de HR21 normfunctie adviseur IV met 
0,78 fte.  

 Het structureel effect voor het begrotingsjaar 2023 en verder meenemen in de financiële verkenning Pro-
grammabegroting 2023-2026. 
 

8. ONDERWERP: Verrekening neveninkomsten 2021 politieke ambtsdragers. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35011 P&O   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In de gemeentewet is de plicht van eventuele neveninkomsten tot verrekenen van actief dienende politieke 
ambtsdragers opgenomen. De wijze waarop gegevens over neveninkomsten moeten worden vertrekt en de ge-
volgen van het niet verstrekken van deze gegevens, zijn geregeld in de rechtspositiebesluiten. Het college is zelf 
verantwoordelijk voor de verrekening als zodanig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (via helpdesk NIPA) 
ondersteunt voor zover het de berekening van de te verrekenen bedragen betreft. 
Alle collegeleden hebben de opgaven met betrekking tot 2021 inmiddels ingediend. Op basis van de gedane 
opgaven constateert het Ministerie dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. 
In de circulaire van het Ministerie van BIZA wordt aangegeven dat het verantwoordelijke bestuursorgaan (college 
van burgemeester en wethouders) een besluit moet nemen op de adviezen van het Ministerie. U wordt gevraagd 
kennis te nemen van de adviezen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Kennis te nemen van de adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de neven-
inkomsten 2021. 

 Op basis van de gedane opgaven hoeft er geen verrekening plaats te vinden. 
 

9. ONDERWERP: Verbouwing brandweerkazerne Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15813  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet is eigenaar van brandweerkazerne Nunspeet. De kazerne is gebouwd in 1991. Er is de 
noodzaak om de kazerne te verbouwen vanwege veranderende technische-, duurzaamheids- en functionele 
eisen. Tevens is het interieur van het gebouw toe aan een revitalisatie. Drie scenario’s zijn onderzocht. In dit 
voorstel wordt u geadviseerd over de scenariokeuze. 
Op 15 maart 2022 heeft het college besloten om wel in te stemmen met scenario 2 maar niet met het alvast 
uitwerken van de plannen door een architect. Tevens heeft het college verzocht om enkele verduidelijkingen ten 
aanzien van gasloos bouwen en het aanbestedingstraject.  
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Voor gasloos bouwen is in het voorstel toegevoegd dat deze optie wordt onderzocht bij de uitwerking van sce-
nario 2. Ten aanzien van het aanbestedingstraject voor de architect is een separate alinea toegevoegd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Principebesluit nemen om voor verbouwing brandweerkazerne uit te gaan van scenario 2; 
2. In de totaalafweging van nieuw beleid Programmabegroting 2023-2026 voor 2023 een (aanvullend) krediet 

van € 890.000,- incl. BTW meennemen voor het uitvoeren van de verbouwing van de brandweerkazerne op 
basis van scenario 2. 
 

10. ONDERWERP: Wijziging beleid Overbruggingsregeling. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29689  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Uw college kent een actief handhavingsbeleid met betrekking tot onrechtmatige bewoning van recreatieverblij-
ven. Echter bestaan er een aantal uitzonderingsgevallen waarbij tijdelijke bewoning van een recreatieverblijf on-
der voorwaarden met een vergunning wel is toegestaan. De overbruggingsregeling is één van deze uitzonderin-
gen. Deze regeling biedt mensen de mogelijkheid om tijdelijk ter overbrugging in een recreatieverblijf te wonen, 
omdat zij hun oude woning moeten verlaten en hun nieuwe woning nog niet kunnen betrekken. Door de huidige 
situatie op de woningmarkt knellen de regels steeds meer. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is het wenselijk 
om het beleid tijdelijk aan te passen zodat het reeds aanwezige aanbod, ook beschikbaar blijft. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De in artikel 1, lid 5 van de beleidsregel ‘Overbruggingsregeling’ opgenomen voorwaarde dat ‘het recreatie-

verblijf 6 maanden voor aanvang van de tijdelijke bewoning niet reeds (tijdelijk) bewoond mag zijn geweest 
wanneer er sprake is van een situatie dat er concreet uitzicht is op een nieuwe woning’ schrappen.  

2. Na 2 jaar evalueren of deze beleidswijziging nog noodzakelijk is danwel weer teruggedraaid kan worden. 
 

11. ONDERWERP: Ontwerpbestemmingsplan Essenburgweg 14. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23115  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 6 november 2020 heeft uw college ingestemd met het principeverzoek om ter stimulering van het restaureren 
van het monument en het slopen van opstallen medewerking te verlenen aan een herontwikkeling op het perceel 
Essenburgweg 14 in Hulshorst. Het oorspronkelijke plan voorzag in de uitbreiding van het monument en de 
mogelijkheid om één woning en één kleine woning te realiseren. Uit stedenbouwkundig oogpunt is het gewenst 
om naast de uitbreiding van het monument twee reguliere woningen toe te staan om één ensemble te creëren. 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan en een erfinrichtingsplan opgesteld.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en ter inzage leggen. 
 

12. ONDERWERP: Principeverzoek bouwplan 6 woningen aan de Klarenweg in Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10674  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 november 2021 is er, namens de heer H. Vis, een principeverzoek binnengekomen voor het realiseren 
van in totaal 6 woningen op een perceel langs de Klarenweg in Hulshorst, gelegen tussen de woningen 
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Klarenweg 2 en 10, kadastraal bekend als gemeente Nunspeet, Sectie H, nr. 4664.Gezien het feit dat het agra-
risch perceel aan de Klarenweg in de directe omgeving van een Natura 2000 gebied ligt, zou een bestemmings-
planwijziging van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ een logische gedachte zijn volgens de initiatiefnemer. Het plan is in 
strijd met de vigerende planologische regelingen en past niet binnen regulier beleid. Een uitzondering maken op 
het reguliere beleid is niet voor de hand liggend, omdat binnen de gemeente Nunspeet soortgelijke initiatieven 
eveneens geen doorgang kunnen vinden op dit moment. Gezien het huidige beleid van de gemeente Nunspeet 
en de in ontwikkeling zijnde ontwikkelvisie voor Hulshorst en kernrandzones wordt geadviseerd om voorlopig 
geen planologische medewerking te verlenen aan het voorgestelde initiatief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 

1. In principe voorlopig geen planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van zes woningen 
op het perceel ‘gemeente Nunspeet, sectie H, nr. 4664’ tussen Klarenweg 2 en 10 te Hulshorst. 

2. Verzoeker van dit besluit informeren via bijgevoegde conceptbrief. 
 
 


