
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12 JULI 2022. 
Aanwezig: wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, secretaris A. Heijkamp en 
W. Balfoort. 
Afwezig: burgemeester C.W.J. Blom. 
 

1. ONDERWERP: Kandidaatstelling VNG-commissie 'Ruimte, Wonen en Mobiliteit' 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38015  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Raadslid mevr. C. Jansen heeft zich kandidaat gesteld voor (onder meer) de VNG-commissie 'Ruimte, Wonen 
en Mobiliteit' en verzoekt uw college haar kandidaatstelling te ondersteunen. 
 
Advies team 
De kandidaatstelling van mevr. C. Jansen voor het lidmaatschap van de VNG-commissie 'Ruimte, Wonen en 
Mobiliteit' ondersteunen en haar dit berichten. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

2. ONDERWERP: Zienswijze ontwerp verkeersbesluit verbod stilstaan Enkweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14891  ROV   Weth. Groothuis  Ja 

 
Samenvatting 
U hebt op 17 augustus 2021 besloten tot het instellen van een verbod om stil te staan aan beide zijden van de 
Enkweg en een parkeerverbod in te stellen op de Spoorlaan tussen de F. A. Molijnlaan en Enkweg.  Daarnaast 
hebt u aangegeven deze maatregelen na een half jaar na implementatie, te evalueren. Tegen het ontwerpver-
keersbesluit om een verbod om stil te staan in te stellen is een zienswijze ingediend. Wij stellen u voor om deze 
zienswijze te delen en tevens geen parkeerverbod in te stellen op de Spoorlaan tussen F. A. Molijnlaan en 
Enkweg en daarmee  de verkeersbesluitprocedure te staken. 
 
Advies team 
1. De zienswijze tegen het ontwerpverkeersbesluit om een verbod om stil te staan in te stellen, delen. 
2. de verkeersbesluitprocedure om een verbod om stil te staan aan beide zijden van de Enkweg in te stellen 

en een parkeerverbod in te stellen op de Spoorlaan tussen F. A. Molijnlaan en Enkweg, staken. 
3. Dit meedelen aan de indiener van de zienswijze; een concept-brief is bijgevoegd. 
4. Uw besluit van 17 augustus 2021 heroverwegen en dit advies beschouwen als de evaluatie. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

3. ONDERWERP: Principeverzoek bestemmingsplan Zwolsewegje 104, Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

28778  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Er is een principeverzoek ingediend door de eigenaar van het Zwolsewegje 104 te Nunspeet voor de legalise-
ring van het reeds bewoonde bijgebouw als woning en een uitbreiding van het betreffende gebouw. Omdat het 
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verzoek niet past in het huidige beleid van de gemeente wordt geadviseerd om geen medewerking te verlenen 
aan het plan en aanvrager te wijzen op de eventuele mogelijkheden om middels een vergunning te komen tot 
een tijdelijke oplossing.   
 
Advies team 
1. In principe geen medewerking verlenen aan het principeverzoek om het bijgebouw bij het Zwolsewegje 104 

te legaliseren als woning. 
2. Aanvrager informeren van het besluit via de bijgevoegde conceptbrief met daarin de verwijzing naar een 

eventuele tijdelijke oplossingen door middel van een vergunning. 
3. In afwijking van de normale procedure, waarbij enkel positieve principebesluiten worden voorgelegd aan de 

commissie Ruimte en Wonen, dit besluit ter kennisname aan commissie Ruimte en Wonen sturen, gezien 
aanvrager gebruik heeft gemaakt van de spreektijd in het fractieberaad van 7 juni jl. 

 
Beslissing college 
Conform advies met uitzondering van onderdeel 3 van het advies. 
 
 

4. ONDERWERP: Tegemoetkomen gestelde randvoorwaarden Zonnepark Bovenweg door SPG 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15948  ROV    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bij de vaststelling van het beleidskader Zonne-Energie (in de raad van 17 december 2020) is er ruimte gebo-
den voor een grondgebonden pilotproject van max. 2 hectare zonnepanelen. Op 29 december 2021 ontvingen 
wij een initiatiefplan van de Solar Provider Group (SPG; initiatiefnemer) voor de realisatie van een zonneveld. 
SPG was daarmee de enige partij die na een brede oproep een plan indiende om in aanmerking te komen het 
pilotproject in te vullen. 
Het project is getoetst en onder voorwaarden (kaders) als passend project aan het college voorgelegd. College 
verzocht SPG aan te tonen dat ze aan de gestelde kaders kunnen. SPG heeft op verzoek van college inmid-
dels aangegeven hoe zij aan deze voorwaarden denkt tegemoet te komen. 
 
Advies team 
• Gelet op de onderbouwing verklaren dat de initiatiefnemer het vergunning traject verder kan voorbereiden. 
• Aangeven dat de 4 gestelde kaders voorwaardelijk onderdeel zijn van de vergunningaanvraag. 
 
Beslissing college 
Niet akkoord met het advies omdat de initiatiefnemer onvoldoende heeft aangetoond dat hij aan de gestelde 
voorwaarden (met name wat betreft afzetmogelijkheid en draagvlak) kan / zal voldoen. 
De vastgestelde voorwaarden voor de pilot ‘zonnepanelen op agrarische grond’ op korte termijn evalueren, uit-
mondend in een scenariovoorstel in oktober a.s. aan de raad om de voorwaarden voor de pilot te herzien dan 
wel definitief van de pilot af te zien; zolang de raad hierover nog geen besluit heeft genomen, worden geen ini-
tiatieven van commerciële partijen voor plaatsing van zonnepanelen op agrarische grond in behandeling geno-
men. 
De brief aan de initiatiefnemer in overleg met de portefeuillehouder aanpassen en in overleg met de portefeuil-
lehouder het besluit extern communiceren. 
 

5. ONDERWERP: Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47941  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De stuurgroep van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle heeft een laatste versie van de Verstedelijkings-
strategie vrijgegeven voor inhoudelijke reacties. Colleges van B&W (maar ook besturen van andere partners 
zoals provincies en waterschappen) worden gevraagd om vóór de zomer te komen met een reactie op deze 
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versie. De Kop van de Veluwe gemeenten hebben samen met enkele andere Vitale kernen uit Overijssel en 
Drenthe een gezamenlijke reactie opgesteld. Wij adviseren u deze reactie te versturen en de commissie  
Ruimte en Wonen te informeren. 
 
Advies team 
1. Instemmen met bijgevoegde concept-reactie namens gemeenten in de Kop van de Veluwe op de verstede-

lijkingsstrategie regio Zwolle; conceptbrief is bijgevoegd. 
2. De commissie Ruimte en Wonen informeren; concept commissievoorstel is bijgevoegd. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Schriftelijke vragen kentekenonderzoek herkomst en bestemming verkeer Bovenweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46034 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Pvda/Groenlinks stelt schriftelijke vragen inzake het gehouden kentekenonderzoek met als doel om inzicht te 
krijgen in de herkomst en bestemming van het verkeer op de Bovenweg. Wij stellen u voor om deze vragen te 
beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Advies team 
De schriftelijke vragen van PvdA/Groenlinks beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Actualisatie bijdrage parkeerfonds 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27460  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De hoogte van de bijdrage aan het gemeentelijk parkeerfonds is sinds de vaststelling van de parkeernota in 
2014 hetzelfde gebleven. Gezien de sterk toegenomen kosten wordt geadviseerd om de bijdrage te verhogen 
naar €9.284,- per afgekochte parkeerplaats.  
Daarnaast is de parkeernota toe aan aanpassingen om beter bij de huidige visie op parkeren te passen.  
 
Advies team 
1. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan het parkeerfonds van €6.038,- naar €9284,- per afge-

kochte parkeerplaats en dit nieuwe bedrag in te laten gaan voor alle aanvragen die vanaf 1 augustus 2022 
ingediend worden.  

2. De bijdrage elk jaar automatisch verhogen met de indexatie zoals bij de begroting vastgesteld door de 
raad. Daarnaast elk jaar inventariseren of een verdere aanpassing nodig is vanwege verdere prijswijzigin-
gen.  

3. Opdracht geven om een volledige herijking van de parkeernota op te stellen en hierbij het beleid omtrent de 
ontheffingen blauwe zone in de parkeernota integreren.   

 
Beslissing college 
Conform advies. 
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8. ONDERWERP: Aanpassing bestemmingsplan De Kolk, Oosteinderweg 116-118 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48869  ROV    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Eigenaar is voornemens om het perceel aan de Oosteinderweg 116-118 op bedrijventerrein De Kolk in Nun-
speet te herinrichten. Hierbij wordt het bouwrecht van twee bedrijfswoningen iets naar het noorden verplaatst 
en wordt de oude locatie van één van deze bedrijfswoningen ingericht ten behoeve van het bedrijf. De voor-
gaande ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de loca-
tie, wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan. Dit bestem-
mingsplan kan nu als ontwerp ter visie worden gelegd.  
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te besluiten over vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Advies team 

 Het ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 116-118 ter inzage leggen overeenkomstig het bijgevoegde 
concept. 

 Wethouder Groothuis te mandateren overeenstemming te bereiken over de anterieure overeenkomst. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

9. ONDERWERP: Principeverzoek plan Buitengebied, nabij Rietenweg 21 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

3267  ROV   Weth. Groothuis   Ja  

 
Samenvatting 
Op 17 mei 2021 is er een principeverzoek binnengekomen met betrekking tot het perceel nabij Rietenweg 21 te 
Nunspeet. Verzocht wordt om op deze locatie een woning met bijbehorende bebouwing te bouwen middels aan 
te kopen sloopmeters. De initiatiefnemer geeft aan in de gelegenheid te zijn om ca. 600 m2 te slopen en voor-
malige agrarische bebouwing aan te kopen. Daarnaast zal de agrarisch bestemming van de beoogde locatie 
worden ontdaan van deze agrarische bestemming.  
In het college van 5 juli 2022 is gevraagd om het voorstel te heragenderen en daarbij uit te gaan van de provin-
ciale begrenzing van waardevol open gebied en uit te gaan van een situering die zoveel mogelijk aansluit op de 
Hullerweg. 
 
Advies team 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 
Verzoeker via gebruikelijke wijze te informeren dat het college op 5 juli 2022 positief heeft besloten over princi-
pemedewerking mits de voor of zijgevel gevel van de nieuw te bouwen woning binnen een afstand van 20 me-
ter van de Hullerweg wordt gesitueerd. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

10. ONDERWERP: Aanvullend softwarebudget 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48827  Info   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
De digitale informatievoorziening van de gemeentelijke organisatie wordt steeds belangrijker. Terwijl eerder ICT 
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nog werd gezien als ondersteunend, is het uitgegroeid tot de basis van veel gemeentelijke opgaven en activitei-
ten. Dat betekent dat er investeringen gedaan worden om de kwaliteit op peil te houden of ontwikkelingen in 
gang te zetten. Dit heeft er voor 2022 in geresulteerd dat er extra kosten gemaakt zijn, waar via deze weg bud-
get voor wordt aangevraagd. Reden van de overschrijdingen zijn frictiekosten door aanbesteding van software-
pakketten in het kader van rechtmatigheid en gestegen licentiekosten voor software door onder andere toe-
name van het aantal medewerkers. In de toelichting wordt dit per onderdeel uitgewerkt. 
Vanwege deze toenemende kosten wordt er voorgesteld om middels de 2e kwartaalrapportage de gemeente-
raad voor te stellen een aanvullend budget beschikbaar te stellen. 
 
Advies team 
1. De gemeenteraad via de 2e kwartaalrapportage 2022 voorstellen een aanvullend softwarebudget van 

€110.500,- beschikbaar te stellen. 
2. Ter dekking van de gestegen kosten voor programmatuur van PinkRoccade het beschikbare budget binnen 

nieuw beleid Programmabegroting 2022-2025 (€ 35.000,-) beschikbaar stellen. 
 

3. Ter dekking van de kosten applicatie Omgevingswet het beschikbare budget binnen nieuw beleid Program-
mabegroting 2022-2025 (€ 12.500,-) beschikbaar stellen. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat het college verzoekt bij ramingen voor ICT-investeringen, nadrukkelij-
ker rekening te houden met frictiekosten. 
 

ONDERWERP: Vergadering vervoerberaad Noord-Veluwe 13 juli 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48365  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Wij stellen voor om kennis te nemen van de bijgevoegde stukken ten behoeve van het vervoerberaad op 13 juli 
2022 en tijdens het vervoerberaad aangeven wie de regiovertegenwoordiger verkeersveiligheid is/wordt.  
 
Advies team 
Kennisnemen van de stukken tbv het veroerberaad op 13 juli 2022 en tijdens het vervoerberaad de regioverte-
genwoordiging verkeersveiligheid bespreken. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

11. ONDERWERP: Evaluatie jeugdbeleid gemeente Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

39454  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Vanwege de nieuwe bestuursperiode heeft het vorige college gevraagd om een evaluatie en vooruitblik op de 
uitvoering van de Jeugdwet. Daarom is een extern adviseur gevraagd om inzicht te geven in de maatregelen die 
er zijn genomen ter verbetering van de financiële beheersbaarheid en de resultaten die dit heeft opgeleverd. 
Bijgaand document geeft een analyse van de uitgevoerde maatregelen waarbij de geleerde lessen zijn vertaald 
in een aantal aanbevelingen voor het nieuwe college. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De uitkomsten van bijgaand advies met de klankbordgroep gemeenteraad jeugdzorg bespreken. 
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12. ONDERWERP: Arbeidsmarktprognoses Noordwest Veluwe 2021-2026 door Researchcentrum voor Onder-
wijs en Arbeidsmarkt (ROA). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46298  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Het ROA stelt in opdracht van de Provincie Gelderland tweejaarlijks regionale arbeidsmarktprognoses op, voor 
zowel de gehele provincie als voor de zes arbeidsmarktregio's. Bijgaand treft u de prognoses voor de Noordwest 
Veluwe aan. Met hierbij de belangrijkste knelpunten en aanbevelingen. De arbeidsmarktprognoses worden ge-
bruikt om (sub)regionaal ons arbeidsmarktbeleid en Human Capital Agenda verder aan te scherpen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De arbeidsmarktprognoses Noordwest Veluwe 2021-2026 voor kennisgeving aannemen. 
 

13. ONDERWERP: Coronaondersteuning lokale culturele instellingen op basis van rijksbijdrage (Historisch Mu-
seum Elspeet en Vrije Academie Nunspeet). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6081  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Via de september- en decembercirculaire 2021 is door het Rijk een bedrag van in totaal € 126.907,-- verstrekt 
voor coronaondersteuning om de instandhouding van de lokale cultuur te bevorderen. Aangevuld met een restant 
van een zelfde bijdrage via de decembercirculaire 2020 van € 1.721,-- was in februari 2022 een totaalbedrag van 
€ 128.628,-- inzetbaar. Na uw toekenning van een bijdrage op 22 februari 2022 voor coronaondersteuning van 
Veluvine Nunspeet Beheer CV (€ 60.000,--) en Stichting Museum Nunspeet  
(€ 40.000,--) resteert nog € 28.628,--.  
Dat deel van de rijksbijdrage is gereserveerd voor eventuele verzoeken om ondersteuning die nog zouden kun-
nen volgen van andere kleinere lokale culturele instellingen. Hierbij wordt u een voorstel gedaan om naar aan-
leiding van de inmiddels ontvangen verzoeken een bedrag van € 10.000,-- toe te kennen aan de Stichting Histo-
risch Museum Elspeet en een bedrag van € 15.000,-- aan de Stichting Vrije Academie Nunspeet. 
 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschotsubsidie van € 10.000,-- aan Stichting Historisch 

Museum Elspeet op basis van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht.    
2. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschotsubsidie van € 15.000,-- aan Stichting Vrije Aca-

demie Nunspeet op basis van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht.    
3. Instemmen met het reserveren van een bedrag van € 3.628,-- van de rijksbijdrage voor (een) eventu(e)l(e) 

verzoek(en) om ondersteuning die/dat nog kan/kunnen volgen van (een) andere kleine lokale culturele in-
stelling(en).  

4. Instemmen met dekking vanuit de stelpost uitkering gemeentefonds Lokale cultuur van waaruit een bedrag 
van € 28.628,-- reeds is overgeheveld naar taakveld 7.3. 

5. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde beschikkingen. 
 

14. ONDERWERP: Vaststelling subsidie Stimenz 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29627  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Stimenz heeft in 2021 een subsidie van maximaal € 318.323, - ontvangen van de gemeente Nunspeet 
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om het algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, extra ondersteuning voor inwoners met GGZ-pro-
blematiek en de antidiscriminatievoorziening (artikel 1) uit te voeren. Op 31 mei 2021 hebben wij van Stimenz de 
verantwoording over de middelen ontvangen. Uit het verslag van Stimenz over de totale subsidie en de jaarre-
kening blijkt dat de subsidie is besteed aan het doel waarvoor deze beschikbaar was gesteld. Wij stellen u voor 
om de verantwoording ontvankelijk te verklaren en de subsidie definitief vast te stellen op € 318.323, -. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Het verzoek tot het vaststellen van de subsidie 2021 voor Stimenz ontvankelijk te verklaren; 
2. De subsidie definitief vast te stellen op € 318.323, - 
3. Stimenz via bijgevoegde concept beschikking van uw besluit op de hoogte te brengen. 
 

15. ONDERWERP: Subsidie-impuls hitteprojecten provincie Gelderland 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47411  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling in leven geroepen voor uitvoering van hittemaatregelen. Een 
aantal projecten uit ons in december 2021 vastgestelde uitvoeringsplan klimaatadaptatie komen hiervoor in aan-
merking. Het totale subsidiebedrag wat namens de gemeente Nunspeet wordt aangevraagd bedraagt €215.000,-
. Aangezien deze subsidie op regionaal niveau wordt verstrekt dient er 1 gemeente namens de regio deze aan-
vraag in te dienen. Binnen de regio is de gemeente Oldebroek voor andere onderwerpen in het kader van duur-
zaamheid aangewezen als penvoerder, dus er wordt voorgesteld ook deze aanvraag in te laten dienen door 
Oldebroek zodat gebruik kan worden gemaakt van bestaande structuren.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen om de gemeente Oldebroek namens de regio als penvoerder in te stellen voor deze regeling.  
2. Wethouder Groothuis machtigen om namens het college bijgevoegde verklaring voor instemming en toe-

komstige stukken omtrent deze subsidie te ondertekenen.  
 

16. ONDERWERP: Bezwaar tegen besluit  omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Grote-Bunte-
weg 11 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29276  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 januari 2022 heeft u een omgevingsvergunning met kenmerk HZ 2021-1792 verleend voor het tijdelijk 
huisvesten van arbeidsmigranten in de bestaande gebouwen op het perceel Grote-Bunteweg 11 in Nunspeet. 
Op 22 juni 2022 heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage bij dit voorstel 
gevoegd. De Commissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en vervolgens ongegrond te verklaren. Het be-
streden besluit is volgens de Commissie terecht en op goede gronden genomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
- Kennis nemen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften.  
- Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
- De verleende omgevingsvergunning van 24 januari 2022 in stand laten.  
 

17. ONDERWERP: Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47922  P&O   Weth. Stoffer  Ja  
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Samenvatting 
Bijgevoegd treft u aan de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende cao onderhandelingen. Hierin 
staan de uitgangspunten voor de gemeentelijk werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de 
cao voor 2023. Het bevat voorstellen over hybride werken en duurzaam verplaatsen, bovenwettelijke sociale 
zekerheid, toelagen, duurzame inzetbaarheid en een aantal kleinere voorstellen over uiteenlopende onderwer-
pen en een financiële paragraaf. Gemeenten kunnen middels een digitale link tot 31 augustus 2022 een stem 
uitbrengen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten in de arbeidsvoorwaardennota en de gemeentesecretaris man-
dateren dit via de link in het reactieformulier digitaal naar de VNG te sturen. 
 

18. ONDERWERP: Bezwaar tegen weigering vergunning kap bomen Jonkvrouw Van Eysingahof 8 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

24957  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 31 januari 2022 heeft u een omgevingsvergunning met kenmerk HZ 2021-1943 (bestreden besluit) geweigerd 
voor het vellen van houtopstanden op het perceel Jonkvrouw van Eysingahof 8 in Elspeet. Tegen dat besluit is 
bezwaar ingediend.   
Op 1 juli 2022 heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage bij dit voorstel 
gevoegd. De commissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en vervolgens ongegrond te verklaren en de 
verleende omgevingsvergunning in stand te laten.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
- Kennis nemen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 1 juli 2022. 
- Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
- De geweigerde omgevingsvergunning van 31 januari 2022 in stand te laten.  
 

19. ONDERWERP: Vaststellen Algemene Inkoopvoorwaarden ISNV versie 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45044  Fin   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Onze huidige Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten dateren uit december 2016. Deze in-
koopvoorwaarden zijn in ISNV-verband (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe) opgesteld. De inkoopvoorwaarden 
zijn nu geüpdatet. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op het VNG-model Algemene Inkoopvoorwaarden le-
veringen en diensten.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De Algemene Inkoopvoorwaarden van de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) versie 2022 vaststellen 
en van toepassing verklaren op inkopen/aanbestedingen vanaf 1 augustus 2022. Onder gelijktijdige intrekking 
van de Algemene Inkoopvoorwaarden ISNV versie 2016.  
 

20. ONDERWERP: Selectie partij voor uitvoering herijking Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21734  Fin   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
In uw vergadering van 22 maart jl. heeft u ingestemd met de herijking van het huidige Strategisch 
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Huisvestingsplan Onderwijs (SHP). In dit advies wordt u nader geïnformeerd over de selectie van een uitvoe-
rende partij voor de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs/opstelling koersnotitie Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met de offerte van HEMM adviseurs en hen de opdracht verstrekken voor het opstellen van de 
Koersnotitie Huisvestingsplan Onderwijs (herijking Strategisch Huisvestingsplan); 

 Een budget beschikbaar stellen van € 25.000,- voor uitvoering van de opdracht; 

 Het budget dekken uit de beschikbare middelen voor uitvoering van het SHP binnen het nieuwe beleid Pro-
grammabegroting 2022-2025. 

 

21. ONDERWERP: Subsidie verlenging augustus – december 2022 Stimenz  coördinatie Financieel Trefpunt 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47689  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Per 1 september 2021 is het Financieel Trefpunt Nunspeet gestart: iedere donderdagochtend tussen 10:00 – 
12:00 is er een inloopspreekuur in de bibliotheek in de Veluvine. In de periode tussen september tot en met juni 
2022 is er een toeloop zichtbaar in het aantal bezoekers van het Financieel Trefpunt. De vragen lopen uiteen 
van een voorzieningencheck tot hulp bij het aanvragen van de Energietoeslag.  De coördinatie van het Financieel 
Trefpunt is belegd bij Stimenz. Subsidie voor deze coördinatie loopt per augustus 2022 af, er is een verzoek tot 
verlenging van subsidie tot en met eind december 2022 ingediend. Advies is om deze subsidie toe te kennen. 
De subsidieverlening t.a.v. het Financieel Trefpunt voor het jaar 2023 zal verwerkt worden bij de algehele subsi-
die aanvraag van Stimenz. Tevens biedt dit voldoende ruimte om medio september de inzet en het doel van het 
Financieel Trefpunt te evalueren. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de conceptsubsidiebeschikking Stimenz coördinatie Financieel Trefpunt voor de periode au-

gustus tot en met december 2022. 
2. De kosten ad. € 4.675,-- dekken uit beschikbare middelen Schuldhulpverlening. 
 

22. ONDERWERP: Aansluiting bij BKR registratie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47694 Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Per 1 januari 2021 trad de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking als onderdeel 
van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Voor de preventie, vroegsignalering, versterken van de aanpak 
van problematische schulden en inzetten op efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening. De Wgs gaat ervan 
uit dat de gemeente informatie verstrekt aan kredietverstrekkers over inwoners die schulddienstverlening krijgen 
voor problematische schulden. Dit is nodig om te voorkomen dat een inwoner met problematische schulden een 
lening aangaat die niet bij de financiële bestedingsruimte past. Dit gebeurt door de toelatingsbeschikking voor 
schulddienstverlening te registreren bij Stichting BKR. Door de aansluiting bij het BKR, voorkomt de gemeente 
dat inwoners met problematische schulden een lening aangaan die niet past bij hun financiële ruimte. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Aansluiten bij BKR registratie vast stellen. 
2. Eenmalige aansluitkosten bedragen € 949,00 (exclusief BTW). Kosten per aanvraag krediet-gegevens be-

dragen € 1,00,- beide bedragen bekostigen vanuit uit budget schuldhulpverlening.  
3. Burgemeester mandateren bijgevoegde bijlagen (3) te ondertekenen. 

 

23. ONDERWERP: Verantwoording en jaarverslag breed Welzijn 2021  
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Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

8463  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Door de Welzijnspartijen is over het jaar 2021 een gezamenlijk verantwoordingsverslag ingediend. In het jaar-
verslag worden eerst een infographic met kerngetallen en overzichten gegeven. Daarna volgt per organisatie 
een bijlage met meer cijfers en beschrijving. Bij cijfers hoort een verhaal. Dat is niet in één verslag te vatten. 
Daarom wordt de lezer c.q. de politiek gevraagd om voor een bezoek en/of verdiepend gesprek op locatie langs 
te komen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De subsidies voor de Nunspeetse welzijnsinstellingen voor het jaar 2021 definitief vaststellen conform bijge-
voegde conceptbeschikkingen 

 Het jaarverslag 2021 ('Verantwoording Welzijnspian 2018-2021, Jaarverslag 2021 gemeente Nunspeet') ter 
kennisname aanbieden aan de commissie Maatschappij en Middelen 

 


