
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14 JUNI 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: Veluwe Alliantie 17 juni 2022 en regionale uitvoering programma Vrijheid en Veluwe 
Remembers. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

43669  Sl  H. Bovee  Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 17 juni 2022 vindt de vergadering van de Veluwealliantie plaats. U wordt gevraagd kennis te nemen van de 
bijgevoegde stukken met bijbehorende agenda. Daarnaast vragen wij u een besluit te nemen over agendapunt 
5. Dit betreft het volgende. In 2021 is de Provincie Gelderland gestart met het programma Vrijheid als opvolger 
van Gelderland Herdenkt. Voor de subsidieronde 2022 van het programma Vrijheid heeft de provincie laten we-
ten dat het in kader van Gelderland Herdenkt door de gemeenten genomen mandaatbesluit niet meer toerei-
kend is. U wordt daarom voorgesteld om de VeluweAlliantie te machtigen om alle uitvoeringshandelingen, 
waaronder advisering van de provincie Gelderland over subsidieaanvragen, in het kader van het regiopro-
gramma Vrijheid en Veluwe Remembers te verrichten. Als u voor 17 juni 2022 tot dit mandaat besluit, heeft dat 
als effect dat voor initiatieven in de gemeente Nunspeet de mogelijkheid om subsidie aan te vragen wordt 
opengesteld. 
 
Advies team 
1. Instemmen met de besluiten voor de VeluweAlliantie. 
2. Ter kennisgeving aannemen van de agenda VeluweAlliantie en overige stukken (bijlage 1 t/m 5) 
3. De VeluweAlliantie machtigen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 om alle uitvoeringshandelin-

gen, waaronder advisering van de provincie Gelderland over subsidieaanvragen, in het kader van het re-
gioprogramma Vrijheid en Veluwe Remembers te verrichten. 

4. Het doorontwikkelde regioprogramma Veluwe Remembers vaststellen (bijlage 4.1) 
5. De VeluweAlliantie vanaf heden mandateren om het toekomstige regioprogramma Veluwe Remembers 

vast te stellen en om eventuele wijzigingen en aanvullingen van het huidige regioprogramma vast te stel-
len. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Leisurelands 16 juni 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

39290  Sl   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Op 16 juni 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Leisurelands B.V. plaats. De 
vergaderstukken treft u hierbij aan. Aan de hand van de informatie in dit advies kan inbreng worden geleverd 
tijdens de AVA. Aan wethouder, de heer W. Stoffer, wordt een doorlopende machtiging verstrekt om tijdens de 
komende bestuursperiode de Algemene Vergaderingen Aandeelhouders van Leisurelands B.V. te bezoeken 
om daar namens de gemeente Nunspeet het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen. 
 
Advies team 
Kennis nemen van onze opmerkingen en adviezen over de onderwerpen die in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) van Leisurelands van 16 juni 2022 worden behandeld en die - voor zover relevant - in-
gebracht kunnen worden door de gemachtigde, wethouder Stoffer. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 


