
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 SEPTEMBER 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: Vergadering Raad van Advies Regio Zwolle 1 september 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14088  SL   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Binnen de structuur van Regio Zwolle is er het overleg van de burgemeesters: Raad van Advies (was Bestuur-
lijk Kernteam).  De Raad van Advies  is een klankbord voor de  gemeentelijke betrokkenheid voor het Regiobe-
stuur (was Regiegroep). Het belangrijkst op de agenda is de informatie over de invulling van de diverse vacatu-
res. 
 
Advies team 
Kennis te nemen van de opmerkingen bij de agenda van het overleg  Raad van advies Regio Zwolle op 1 sep-
tember en deze eventueel inbrengen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met uitzondering van de suggestie dat Nunspeet zich zou kunnen kandideren als lid van de 
tafel bereikbaarheid voor het bereikbaarheidscorridor Gelderland.  
 

2. ONDERWERP: Verzoek kwijtschelding huur terrassen Marktplein i.v.m. corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23665  ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Door drie horeca ondernemers gevestigd aan het Marktplein is verzocht om hen de huur voor terrassen op ge-
meentegrond kwijt te schelden over 2022 en 2023. Hierdoor wordt hun financiële situatie ondersteund welke 
verslechterd is door de corona crisis.   
 
Advies team 
1. Het verzoek van de horeca ondernemers afwijzen met als motivering de argumenten genoemd in de toe-

lichting.  
2. De aanvragers informeren over het besluit via bijgevoegde concept brief.  
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Van de Bunte het mandaat heeft de antwoordbrief op een 
enkel onderdeel aan te passen. 
 

3. ONDERWERP: Schriftelijke vragen fractie SGP Nunspeet met betrekking tot schoolzwemmen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

54576  SL   Weth. van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Van de fractie van de SGP Nunspeet is een brief ontvangen met vragen over schoolzwemmen. Deze vragen 
zijn beantwoord in de bijgevoegde concept-antwoordbrief.  
 
Advies team 
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Instemmen met het versturen van bijgaande concept-antwoordbrief  
 
Beslissing college 
Conform advies 
 
 

4. ONDERWERP: Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan "Driestweg 30". 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37116  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Er is een verzoek ontvangen van de eigenaar/bewoner van het perceel Driestweg 30 te Nunspeet om dit perceel 
met de functie "Wonen" te bestemmen. Op dit moment heeft het perceel de bestemming "Dienstverlening". Het 
bedrijf dat op het perceel met de bestemming "Dienstverlening" functioneerde, met een daarbij behorende be-
drijfswoning, is sinds 2013 daar niet meer gevestigd. Na 2013 werd het perceel in feite alleen voor de functie 
"Wonen" gebruikt. Van belang is verder, dat het perceel "Driestweg 30" in het inspraakplan van het "Chw Be-
stemmingsplan Omgevingsplan Woongebieden", dat in de periode van 3 november 2021 tot en met 14 december 
2021 ter inzage lag, reeds met een woonbestemming was opgenomen. Mede om die reden kan nu met een 
partiële herziening van het bestemmingsplan voor het perceel Driestweg 30 de bestemming "Wonen" worden 
vastgesteld. Daartoe dient het plan eerst voor de wettelijk verplichte zienswijzenprocedure zes weken ter inzage 
te worden gelegd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Uw college wordt geadviseerd om het volgende te besluiten: 
- het bestemmingsplan “Driestweg 30” als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen op grond van artikel 

3.8, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 

5. ONDERWERP: Aanwijzen 2 parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen Mackaystraat 57. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53655  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door Vattenfall is verzocht om een openbare laadpaal aan te brengen op de Mackaystraat ter hoogte van huis-
nummer 57. Wij stellen u voor twee openbare parkeerplaatsen aan de Mackaystraat aan te wijzen als parkeer-
plaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeersbesluitprocedure in wer-
king te zetten. Vooralsnog wordt één parkeerplaats hiervoor in gebruik genomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Mackaystraat ter hoogte van nummer 57 aanwijzen als parkeerplaatsen 
bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeers-besluitprocedure in werking zet-
ten. 
 

6. ONDERWERP: Verordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45377  Pub   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
In 1988 introduceerde de gemeente voor nieuw uit te geven graven een grafrechttermijn van dertig jaar die tel-
kens met tien jaar kon worden verlengd. In 2016 werd in de Verordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet 
geregeld dat grafrechten formeel eenmalig voor dertig jaar worden uitgegeven. 
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Aanvullend werd geregeld dat, ook na dertig jaar, gebruikt gemaakt kan worden van voorzieningen. 
 
Daarmee werden feitelijk, in materiële zin, zgn. eeuwigdurende grafrechten, zoals voor 1988 het geval was, weer 
geïntroduceerd. De huidige regeling schuurt echter wel met de Wet op de Lijkbezorging die zegt dat als het 
grafrecht een bepaalde periode omvat er ook altijd een verlengingsmogelijkheid moet zijn. 
In de bijgevoegde verordening is daarom nu, conform keuzes uit 2016, opgenomen dat grafrecht weer voor 
onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening op sommige 
punten (tekstueel) aan te passen, maar dit betreffen geen beleidswijzigingen, maar zijn meer op de uitvoering 
gericht. Ook is opgenomen dat de gedenkplekken voor vroeggeboren worden aangeduid met de naam Vlinder-
veld.  Verder is de uitwerkingsbevoegdheid die u heeft en waar u eerder ook al gebruik van hebt gemaakt, vorm 
gegeven in beleidsregels. Voornaamste punt daarbij is de introductie van een meldingssysteem voor tijdelijke 
grafbedekking. Deze beleidsregels kunt u vaststellen nadat de raad de verordening heeft vastgesteld.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De gemeenteraad voorstellen om bijgevoegde Verordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet vast te 

stellen. 
2. Kennisnemen van de bijgevoegde beleidsregels en deze, middels separaat voorstel, vaststellen na de be-

sluitvorming over de verordening in de raad.  
 

7. ONDERWERP: Uitwerkingsplan Molenbeek, Beltmolen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

43655  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Aan de Beltmolen ligt, naast het in aanbouw zijnde appartementengebouw met supermarkt, een perceel grond 
die nog niet verkaveld is. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei 2022 besloten om op deze 
locatie 4 woningen mogelijk te maken, in de vorm van een zogenaamde kwadrantwoning. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een ontwerp van het uitwerkingsplan ter inzage 
te leggen. Dit uitwerkingsplan biedt het ruimtelijk kader om later een vergunning te kunnen verlenen. Na publicatie 
bestaat er gedurende zes weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In te stemmen met het ontwerp van het uitwerkingsplan "Molenbeek Beltmolen ong." 
2. Dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 

8. ONDERWERP: Aanwijzen 2 parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen Prins Frederikstraat 2 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

63662  OP   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 3 februari 2022 heeft uw college ingestemd met deelname aan de concessie GO-RAL (Gelders-Overijsselse 
Regionale Aanpak Laadinfrastructuur). Een van de redenen om voor deelname aan de concessie te kiezen is 
dat deze zich richt op het zo goed mogelijk faciliteren van de sterke toename van het aantal laadpalen. Landelijk 
is besloten dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Voor een belangrijk deel zullen dit elektrische 
auto’s zijn, die alleen kunnen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Dit faciliteren bestaat onder andere uit 
het "paal volgt wagen-principe' maar ook door jaarlijks een aantal laadpalen pro-actief te plaatsen. Voor deze 
plaatsing is een verkeersbesluit nodig. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Prins Frederikstraat ter hoogte van nummer 2 aanwijzen als parkeer-
plaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeers-besluitprocedure in wer-
king zetten. 
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9. ONDERWERP: Aanwijzen 2 parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen Lupineweg 19. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53653  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door Vattenfall is verzocht om een openbare laadpaal aan te brengen op de Lupineweg ter hoogte van huisnum-
mer 19. Wij stellen u voor twee openbare parkeerplaatsen aan de Lupineweg aan te wijzen als parkeerplaatsen 
bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeersbesluitprocedure in werking te 
zetten. Vooralsnog wordt één parkeerplaats hiervoor in gebruik genomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Lupineweg ter hoogte van nummer 19 aanwijzen als parkeerplaatsen 
bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeers-besluitprocedure in werking zet-
ten. 
 

10. ONDERWERP: Aanwijzen 2 parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen aan de Frans Huismanstraat 23. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53658  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 3 februari 2022 heeft uw college ingestemd met deelname aan de concessie GO-RAL (Gelders-Overijsselse 
Regionale Aanpak Laadinfrastructuur). Een van de redenen om voor deelname aan de concessie te kiezen is 
dat deze zich richt op het zo goed mogelijk faciliteren van de sterke toename van het aantal laadpalen. Landelijk 
is besloten dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Voor een belangrijk deel zullen dit elektrische 
auto’s zijn, die alleen kunnen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Dit faciliteren bestaat onder andere uit 
het "paal volgt wagen-principe' maar ook door jaarlijks een aantal laadpalen pro-actief te plaatsen. Voor deze 
plaatsing is een verkeersbesluit nodig. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Frans Huismanstraat ter hoogte van nummer 23 aanwijzen als parkeer-
plaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeers-besluitprocedure in wer-
king zetten. 
 

11. ONDERWERP: Aanwijzen 2 parkeerplaatsen laden elektrische voertuigen Kuntzestraat 120. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53652  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door Vattenfall is verzocht om een openbare laadpaal aan te brengen op de Kuntzestraat ter hoogte van huis-
nummer 120. Wij stellen u voor twee openbare parkeerplaatsen aan de Kuntzestraat aan te wijzen als parkeer-
plaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeersbesluitprocedure in wer-
king te zetten. Vooralsnog wordt één parkeerplaats hiervoor in gebruik genomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Twee openbare parkeerplaatsen aan de Kuntzestraat ter hoogte van nummer 120 aanwijzen als parkeerplaatsen 
bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en hiervoor een verkeers-besluitprocedure in werking zet-
ten. 
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12. ONDERWERP: Aanleg parkeerplaats voetbalvereniging Hulshorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

54981  OR    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In de programmabegroting is een bedrag van beschikbaar gesteld van € 75.000,-- voor het aanbrengen van een 
klinkerverharding op de parkeerplaats van de v.v. Hulshorst. Om het regenwater beter af te kunnen voeren en te 
infiltreren in de bodem, is de aanleg van een infiltratie riool noodzakelijk. Vanwege behoorlijke prijsstijgingen op 
de te leveren materialen en de aanleg van een infiltratieriool is het bedrag in de programmabegroting niet (meer) 
toereikend deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij stellen u voor een aanvullend krediet voor de aanleg 
van een infiltratieriool beschikbaar te stellen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 85.000,-- voor de aanleg van een infiltratieriool. 
2. De kapitaallasten (€ 2.700,--) van dit aanvullende krediet dekken uit het structurele budget afkoppelen ver-

hard oppervlak. 
 

13. ONDERWERP: Accountantsprotocol, normen- en toetsingskader 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17562  Poc   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Jaarlijks stelt jaarlijks de raad het geactualiseerde 'normenkader wet- en regelgeving' vast. Met normenkader 
(voor een controle van de rechtmatigheid) betreft de inventarisatie van relevante regelgeving en bestaat uit de 
externe wetgeving en de eigen interne regelgeving (o.a. verordeningen) 
waaruit handelingen met financieel gevolg tot stand komen. Verder wordt het controleprotocol 
vastgesteld, dat nadere aanwijzingen geeft aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normenstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties voor de 
controle van de jaarrekening 2022. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Het accountantscontroleprotocol 2022 aanbieden aan de raad ter vaststelling. 

 Het normenkader wet- en regelgeving 2022 ter vaststelling aanbieden aan de raad. 

 Het toetsingskader regelgeving 2022 vaststellen. 
 
 


