
  

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 
NOVEMBER 2022 

Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J.M. Elskamp en W. Stoffer, 
secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  

Afwezig: wethouder Groothuis.  

1. ONDERWERP: Privacy jaarverslag over 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53033  POC   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
De functionaris gegevensbescherming is de onafhankelijk intern toezichthouder met betrekking tot 
de omgang met persoonsgegevens. In die rol stelt de functionaris gegevensbescherming, op 
basis van diens bevindingen, een jaarverslag met aanbevelingen op.  

Advies team 
1. Kennis te nemen van het Privacy jaarverslag over 2021. 
2. Het Privacy jaarverslag over 2021 ter kennisname aan de Commissie Algemeen Bestuur 

doen toekomen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

2. ONDERWERP: Privacy verordening gemeente Nunspeet en aanwijzingsbesluit FG 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

57000 POC   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
Ieder gemeentelijk bestuursorgaan, waaronder de gemeenteraad, is voor diens wettelijke taken 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens en daarmee 
gehouden zelf een passend gegevensbeschermingsbeleid te voeren. Daarnaast bestaat de 
verplichting tot de aanwijzing van een Functionaris Gegevensbescherming voor elke 
verwerkingsverantwoordelijke (de bestuursorganen) binnen de organisatie. Ook heeft de 
gemeenteraad een kader stellende taak waar het de (gegevens)huishouding van de gemeente 
betreft. 

Advies team 
1. De raad voorstellen de Privacy verordening vast te stellen. 
2. Het Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Nunspeet 

vast te stellen. 

Beslissing college 
Conform advies. 
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3. ONDERWERP: Wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52142  POC   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
Jaarlijks wordt nagegaan of er aanleiding is om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te 
wijzigen. In de bij dit voorstel gevoegde tabel ‘Overzicht wijzigingen Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Nunspeet 22’ , is aangegeven wat per artikel is gewijzigd en wat de reden 
daarvan is. 

Een aantal artikelen zijn technisch/redactioneel gewijzigd, een aantal artikelen zijn door 
jurisprudentie en uitleg regelgeving vervallen. Ook zijn een aantal artikelen toegevoegd. 

Advies team 
De raad, na afstemming in de commissie Algemene Bestuur, voor te stellen de Algemene 
plaatselijke verordening Nunspeet 2022 in te trekken en de nieuwe verordening Algemene 
Plaatselijke Verordening Nunspeet 2023 met daarin alle wijzigingen vast te stellen. 

Beslissing college 
Het college stemt niet in met invoeging in de APV van de voorgestelde artikelen 2:65, 4:10 en 
5:33a omdat de betreffende onderwerpen naar het oordeel van het college geen specifieke 
regeling in de APV behoeven; voor het overige conform advies. 

4. ONDERWERP: Overeenkomst inzake Herinrichting openbare ruimte Stationsgebied 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

28616  ROV    Weth. Van de Bunte  Ja  

Samenvatting 
In uw vergadering van 15 maart 2022 hebt u ingestemd met een Europese niet openbare 
aanbestedingsprocedure voor herinrichting van de openbare ruimte in het stationsgebied. Deze 
aanbestedingsprocedure is inmiddels doorlopen en heeft geleid tot definitieve gunning. De 
overeenkomst met de aannemer kan worden ondertekend. Van de ondertekening willen wij een 
feestelijk moment maken. Ondertekening van de overeenkomst is in eerste instantie opgedragen 
aan de teammanager ROV. Bij nader inzien stellen wij voor de overeenkomst door de 
projectwethouder M. van de Bunte te laten ondertekenen. De concept overeenkomst en uw 
besluit van 15 maart 2022 treft u bij dit advies aan.  

Advies team 
1. Instemmen met de overeenkomst inzake Herinrichting openbare ruimte Stationsgebied. 
2. De overeenkomst namens de gemeente laten ondertekenen door wethouder M. van de 

Bunte. 

Beslissing college 
Conform advies. 
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5. ONDERWERP: Bewegen Werkt 2022-2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

54997  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
Bewegen Werkt is een organisatie die zich richt op activeren, in beweging komen en coaching op 
gedrag voor (vaak kwetsbare) inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel het 
verbeteren van de positie op de participatieladder van bijstandsgerechtigden. Er wordt 
voorgesteld in samenwerking met Elburg en Oldebroek een pilot te starten van één groepstraject. 

Advies team 
1. Instemmen met de Pilot Bewegen Werkt en akkoord gaan met de offerte van Bewegen 

Werkt. 
2. De pilot bekostigen vanuit de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies ad. € 

20.388,07.  

Beslissing college 
Conform advies. 

6. ONDERWERP: Motie noodfonds m.b.t. inkomensproblematiek 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

62147  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
Op 20 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een motie aanvaard waarin het college wordt 
opgeroepen een noodfonds op te richten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Vier 
maatschappelijke partijen richten middels een nieuw te vormen stichting een hulpfonds op voor 
particuliere inwoners met financiële problemen in de gemeente Nunspeet. Er wordt voorgesteld 
invulling te geven aan de motie door dit hulpfonds te faciliteren en een gemeentelijke bijdrage te 
leveren aan het hulpfonds waarbij aan de voorkant een aantal uitgangspunten en 
randvoorwaarden zijn gesteld. Voor de invulling van de motie voor ondernemers, instellingen en 
verenigingen volgt een separaat collegevoorstel.  

Advies team 
De gemeenteraad, na raadpleging van de commissie Maatschappij en Middelen, voorstellen om:  

1. in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten, randvoorwaarden en de 
gemeentelijke bijdrage aan het hulpfonds van in totaal € 95.000,--; 

2. een bedrag van in totaal € 95.000,--  beschikbaar te stellen voor de vorming van het 
hulpfonds en te dekken uit een correctie op de toevoeging algemene reserve bij de 
begroting 2023-2026;  

3. Instemmen met het versturen van de bijgevoegde conceptbrief aan de Stichting 
Hulpfonds Nunspeet (i.o.). 

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Elskamp het mandaat heeft de redactie van 
één onderdeel van het voorstel in samenspraak met de opsteller aan te passen.  
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7. ONDERWERP: Motie in kaart brengen scenario’s energietoeslag 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

62148  Soc  Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
In de raadsvergadering van 20 oktober 2022 is een motie aanvaard waarin het college wordt 
verzocht scenario’s in kaart te brengen waarbij de inkomensgrenzen voor de energietoeslag zijn 
verruimd. De scenario’s zijn in kaart gebracht in de notitie Scenario’s inkomensgrenzen 
energietoeslag gemeente Nunspeet 2022. Er wordt voorgesteld het geschetste scenario 5 te 
volgen, waarbij ingezet wordt op een duurzame en preventieve aanpak van bestaanszekerheid.  

Advies team 
1. De Notitie Scenario’s inkomensgrenzen energietoeslag gemeente Nunspeet 2022 vaststellen; 
2. De gemeenteraad, na raadpleging van de commissie Maatschappij en Middelen, voorstellen 

om: 
a. kennis te nemen van de Notitie Scenario's inkomensgrenzen energietoeslag 

gemeente Nunspeet 2022;  
b. in te stemmen met scenario 5;  
c. voor de jaren 2023 en 2024 respectievelijk € 300.000,-- en € 95.000,--  beschikbaar 

te stellen voor de aanpak bestaanszekerheid en schulden en dit te dekken uit een 
correctie op de toevoeging algemene reserve bij de begroting 2023-2026; 

3. De cie. Maatschappij en Middelen middels een separaat commissievoorstel voorstellen de 
gemeenteraad te adviseren  over de vorming van een noodfonds voor particuliere inwoners 
van de gemeente Nunspeet. 

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Elskamp en wethouder Stoffer het mandaat 
hebben om in samenspraak met de opsteller het voorstel op een onderdeel aan te vullen. 

8. ONDERWERP: Vergadering AB GGD 17 november 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

808542   Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. 
De portefeuillehouder volksgezondheid van deze gemeenten, waaronder de gemeente Nunspeet, 
is lid van het Algemeen Bestuur (AB). Op donderdag zeventien november 2022 vindt een 
vergadering plaats van het AB. De agenda, onderliggende stukken en advisering treft u 
bijgevoegd aan, nadat deze stukken tijdens het ambtelijk overleg van acht november jl. zijn 
besproken. 

Advies team 
De agenda voor het AB van de GGD NOG voor donderdag zeventien november, onderliggende 
stukken en advisering voor kennisgeving aannemen. 

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Elskamp bij agendapunt 14 (“Wijziging P&C-
cyclus na wijziging Wgr”) een opmerking van het college (verruiming van de zienswijzetermijn 
‘aan de voorkant’ in plaats van ‘aan de achterkant’) in de AB-vergadering zal doen inbrengen. 
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9. ONDERWERP: Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58671  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
U hebt op 12 juli 2022 besloten om een gezamenlijke reactie met de "Kop van de Veluwe" 
gemeenten te geven op de laatste versie van de  verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle. 
Een groot deel van de reacties is verwerkt in de voorliggende verstedelijkingsstrategie. Zo krijgen 
ook de kleine kernen met een stationsomgeving een plek in het programma stationsgebieden. 
Samenwerking tussen Rijk en regio (NOVEX gebied regio Zwolle en in afstemming met de 
samenwerkende gemeenten op de Noord Veluwe en provincie Gelderland) is voor de verdere 
uitwerking van toekomstbestendige keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, essentieel. In 
de bijgevoegde ingekomen brief wordt nader ingegaan op de aanpassingen in de 
verstedelijkingsstrategie, het proces en de noodzaak tot samenwerking. Wij adviseren u om de 
Verstedelijkingsstrategie te onderschrijven en een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking. 

Advies team 
1. De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle onderschrijven als samenwerkingsproduct van 

de regio, waarmee een regio brede basis wordt gelegd voor samenwerking en afspraken 
binnen Regio Zwolle en tussen Rijk en Regio. 

2. Deze strategie mede uitwerken. 

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat namens het college moet worden ingebracht dat de 
tekst van het document “Verstedelijkingsstrategie” op een aantal concreet te benoemen 
onderdelen aanvulling behoeft. 

10. ONDERWERP: Vaststellen van het bestemmingsplan "Driestweg 30" 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37116  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
De eigenaar/bewoner van het perceel Driestweg 30 te Nunspeet heeft d.d. 22 juni 2022 bij de 
gemeente een verzoek ingediend om het  perceel Driestweg 30, dat de bestemming 
"Dienstverlening" heeft, met de functie "Wonen" te bestemmen. Het bedrijf dat op het perceel met 
de bestemming "Dienstverlening" functioneerde, met een daarbij behorende bedrijfswoning, is 
sinds 2013 niet meer op het perceel gevestigd. Na 2013 werd het perceel in feite alleen voor de 
functie "Wonen" gebruikt. Mede om die reden kan nu met een partiële herziening van het 
bestemmingsplan voor het perceel Driestweg 30 de bestemming "Wonen" worden vastgesteld. 
Het bestemmingsplan heeft in de periode van 21 september 2022 tot en met 1 november 2022 
voor de zienswijzenprocedure ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan kan nu door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. 

Advies team 
Aan de gemeenteraad voor te stellen: 

• Het bestemmingsplan "Driestweg 30" vast te stellen op grond van artikel 3.8, lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
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Beslissing college 
Conform advies. 

11. ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Harderwijkerweg 343 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25030  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
In verband met het woningbouwplan op het perceel Harderwijkerweg 343 te Hulshorst is het 
bestemmingsplan ‘harderwijkerweg 343’ opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het 
bij de gemeente ingediende plan voor het bouwen van een woning inclusief bijgebouw en maakt 
onderdeel uit van de koopovereenkomst (bijlage 2) ten aanzien van camping Landrust te 
Hulshorst. Dit bestemmingsplan heeft in de periode van 17 augustus tot en met 28 september 
2022 als ontwerpbestemmingsplan voor eenieder ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn 
geen zienswijzen ingediend. Er zijn wel ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het 
bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad worden vastgesteld. 

Advies team 
Uw college wordt geadviseerd om aan de gemeenteraad voor te stellen:  

1. Het bestemmingsplan “harderwijkerweg 343”, gewijzigd vast te stellen;  
2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied Harderwijkweg 343 te Hulshorst. 

Beslissing college 
Conform advies. 

12. ONDERWERP: Toekennen straatnaam bedrijventerrein Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32825  Info   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
In de collegevergadering van 21-6-2022 Is het toekennen van de straat "Houtkampweg" 
aangehouden met de vraag om het advies te delen met de stuurgroep bedrijvenstrip. De 
stuurgroep zou graag meer aansluiting willen zoeken bij de straatnamen ten zuiden van het 
bedrijventerrein, te weten Roggeweg, Zeisweg. Op basis hiervan adviseert de commissie 
naamgeving de straatnaam Dorsvlegelweg toe te kennen. 

Advies team 

• De straatnaam "Dorsvlegelweg" toekennen aan de straat op het bedrijventerrein in Elspeet. 

• Na besluitvorming de naam "Dorsvlegelweg" publiceren. 

Beslissing college 
Conform advies. 
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13. ONDERWERP: Verantwoording HUP 1e helft 2022, Kaders HUP 2023 en onderzoek 
boa capaciteit 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

809784  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
Jaarlijks moet er wettelijk verantwoording worden afgelegd over de uitgevoerde toezicht- en 
handhavingstaken. In het HUP 2022 is bepaald dat aanvullend op deze wettelijke verplichting ook 
halfjaarlijks een 'tussenstand' wordt gegeven van de stand van zaken. Verder is de afspraak 
gemaakt dat de kaders voor het HUP 2023 ter peiling voor worden gelegd aan de 
raadscommissie. Gelijktijdig is overeenkomstig het raadsakkoord 2022-2026 “Samen meer voor 
elkaar” besloten onderzoek te doen of de boa capaciteit in overeenstemming is met de taken en 
ambitie, waarbij een relatie is gelegd met de landelijke ontwikkelingen die momenteel actueel zijn 
en zijn  vastgelegd in de Meerjarige beleidsagenda boa’s. 

Advies team 
1. De halfjaarlijkse verantwoording van het HUP 2022 voor kennisgeving aannemen en deze ter 

kennisname aanbieden aan de commissie algemeen bestuur; 
2. Instemmen met de kaders voor het HUP 2023 en deze ter peiling voorleggen aan de 

commissie algemeen bestuur; 
3. Kennis nemen van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de boa capaciteit, waarbij 

een relatie is gelegd met de Meerjarige beleidsagenda boa’s en instemmen met de 
voorgestelde keuzes, waaronder het voornemen om de boa formatie structureel met 1 fte uit 
te breiden. De commissie algemeen bestuur hiervan in kennis stellen, zoals afgesproken in 
het raadsakkoord. 

4. De loonkosten van deze uitbreiding (€ 62.300,-) als volgt dekken: 

• Inzet formatie team Samenleving (€ 15.000,-). 

• inzet formatieruimte BOA (€ 18.700,-). 

• Inzet stelpost Algemene uitkering (€ 28.600,-). 
5. De decentralisatie-uitkering ad € 33.500 voor extra boa capaciteit (meicirculaire) vanuit de 

stelpost algemene uitkering voor een bedrag van € 28.600 inzetten voor de voorgestelde 
formatie-uitbreiding en voor het overige ad € 4.900 toevoegen aan de overige budgetten t.b.v. 
boa (uitrusting, kleding).  

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de burgemeester het mandaat heeft de tekst van het 
document “Kaders HUP 2023” in samenspraak met de opsteller op een enkel onderdeel aan te 
passen.  

14. ONDERWERP: Beslissing op bezwaar tegen besluit van 1 juni 2022, pré-
mantelzorgwoning op het adres Harderwijkerweg 430 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47340    Weth. Groothuis  Ja  
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Samenvatting 
Op 1 juni 2022 heeft u een omgevingsvergunning met kenmerk HZ 2021-1946 (bestreden besluit) 
verleend voor een pré-mantelzorgwoning op het perceel Harderwijkerweg 430 in Hulshorst. 
Tegen dat besluit is bezwaar ingediend.  Op 17 oktober2022 heeft de Commissie 
Bezwaarschriften advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. De 
commissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren. Vervolgens adviseert 
de commissie, dat het bestreden besluit in stand kan worden gelaten indien de gebreken ervan 
worden herstelt.   

Advies team 

• kennis nemen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 17 oktober 2022; 

• het bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren;   

• het bestreden besluit intrekken en daarvoor in de plaats een nieuw verleningsbesluit op 
de aanvraag van 17 december 2021 nemen, waarbij de gevraagde vergunning wordt 
verleend;   

• het verzoek van bezwaarde om proceskostenvergoeding ad. 2 punten toewijzen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

15. ONDERWERP: Beheer en onderhoud begraafplaatsen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

810040  OR   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
In de vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen, d.d. 3 november 2022, heeft de 
commissie gevraagd om de eerder toegezegde mededelingenbrief over het beheer en onderhoud 
van de gemeentelijke begraafplaatsen. In overleg met portefeuillehouder Stoffer is besloten de 
commissie te informeren middels bijgaand commissievoorstel, welke wordt aangeboden ter 
bespreking. 

Advies team 
Instemmen met bijgaand commissievoorstel. 

Beslissing college 
Conform advies. 

16. ONDERWERP: Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

809973  P&O   Weth. Stoffer  Ja  
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Samenvatting 
De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken heeft een afspraak gemaakt 
over een eenmalige uitkering voor gemeentelijke medewerkers in de maand december.  De 
eenmalige uitkering is €750 voor medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en €375 
voor medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto en naar rato van het dienstverband. Deze 
afspraak is gemaakt omdat de onderhandelingen over de nieuwe cao voor 2023 (veel) trager 
gaan dan gewenst. Door deze tussentijdse afspraak worden medewerkers nu financieel 
tegemoetgekomen in deze lastige periode.  Het College van Arbeidszaken houdt hierover een 
ledenraadpleging en gemeenten kunnen hierover tot en met 22 november a.s. stemmen.  

Advies team 

• Instemmen met ondertekening van het akkoord en de gemeentesecretaris dit via de link 
digitaal naar het VNG laten sturen.  

• De financiële consequenties ad. € 125.000,-- meenemen in de jaarrekening 2022. 

Beslissing college 
Conform advies. 

17. ONDERWERP: Publicatie advertentie CPO Kijktuinen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

809088 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
Bijgaand ter kennisname de tekst met bijbehorende afbeeldingen van de advertentie voor de 
CPO-ontwikkeling in de Kijktuinen, die volgende week wordt gepubliceerd. 

Advies team (tevens beslissing college) 
Kennisnemen van de te publiceren advertentie voor het openstellen van de aanmeldingen voor de 
CPO Kijktuinen. 

18. ONDERWERP: Schriftelijke vragen woonzorgvisie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

60511 ROV  A.  Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
Van de fractie van Gemeentebelang zijn vragen binnengekomen over de woonzorgvisie. 

Advies team (tevens beslissing college) 
De vragen die gesteld zijn over de woonzorgvisie te beantwoorden middels bijgevoegde (concept) 
antwoordbrief. 
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