
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 MAART 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: Uitvoering plan burgerinitiatief aanpassing van/uitbreiding namen oorlogsmonument Park 
40-45. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6072  SL   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Een burgerinitiatiefgroep heeft op 21 januari 2022 aan de burgemeester (als vertegenwoordiger van uw col-
lege) een plan aangeboden voor uitbreiding van het oorlogsmonument in Park 40-45. Op dit uit te breiden mo-
nument dienen alle namen van de ruim 130 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, zowel militair, verzet, bur-
gers en Joodse medeburgers te worden opgenomen die zijn verbonden aan de gemeente Nunspeet. Eveneens 
worden namen van omgekomen militairen na 1945 vermeld en is er ruimte voor eventuele slachtoffers van vre-
desmissies in de toekomst. Voor het al of niet opnemen van namen zijn criteria opgesteld. Het ontwerp van de 
uitbreiding van het monument sluit aan bij het huidige monument in het park. U wordt hierbij voorgesteld om 
uitvoering te geven aan het plan. 
 
Advies team 
1. Instemmen met de uitvoering van het bijgevoegde plan van de burgerinitiatiefgroep voor aanpassing van 

en uitbreiding van de namen op het oorlogsmonument in Park 40-45 in Nunspeet. 
2. Instemmen met de in het plan opgenomen criteria voor het toetsen van de namen voorafgaand aan plaat-

sing op het monument. 
3. Instemmen met de uitvoering aan de hand van het bijgevoegde procesvoorstel. 
4. Instemmen met financiële dekking van: 

 € 6.269,-- vanuit het budget Cultuurhistorisch beleid; 

 € 5.231,-- vanuit het budget Kunst- en cultuurbeleid; 

 € 2.000,-- vanuit het budget Uitgaven voor volksfeesten; 

 € 5.000,-- vanuit het budget Burgerfonds (Gebiedsfonds) vitale kernen; 

 € 1.500,-- vanuit het budget Beheer plantsoenen. 
5. De teammanager Openbare ruimte mandateren om op basis van de offerte de opdracht te verlenen aan 

Matseva uit Hulshorst voor het leveren van het materiaal en de constructie en plaatsing van het moment, 
inclusief de gegraveerde naamplaatjes. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Nunspeetse hardloop- en/of fietskleding in het kader van 50 jaar bestaan gemeente Nun-
speet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26669  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet is benaderd door een lokale initiatiefnemer om een jubileum sporttenue (fiets- en hard-
loopkleren) te ontwerpen en verkopen. Insteek is dat de kleding wordt uitgebracht in de huisstijl van de ge-
meente en voorzien van het gemeentelijk logo/wapen.  Het gebruik van de huisstijl, logo en/of het wapen mag 
alleen door de gemeentelijke organisatie zelf of na schriftelijke toestemming van de gemeente Nunspeet wor-
den gebruikt. Uw college wordt daarom gevraagd instemming te verlenen aan dit initiatief.  
 
Advies team 
1. Eenmalig toestemming geven aan initiatiefnemer voor gebruik van gemeentelijk (jubileum) logo/wapen ten 

behoeve van het ontwerpen en uitbrengen van een jubileum sporttenue (wieler- en/of hardloopkleding) in 
het kader van 50 jaar gemeente Nunspeet.  
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2. In samenwerking met initiatiefnemer nadere afspraken maken dat per verkocht item een symbolisch bedrag 
wordt gedoneerd in Jeugdfonds Sport en Cultuur.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie huisvesting Immanuëlschool 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27858  SL   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op 23 februari 2022 heeft uw college een brief ontvangen van de fractie van Christen Unie Nunspeet waarin 
meerdere vragen aan u worden voorgelegd over de huisvesting van de Immanuëlschool.  
 
Advies team 
Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

4. ONDERWERP: Uitgangspunten Programmabegroting 2023-2026. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26519  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Hierbij ontvangt u het concept raadsvoorstel ‘Uitgangspunten Programmabegroting 2023-2026’ met een over-
zicht van de conceptbegrotingsrichtlijnen voor het samenstellen van de Programmabegroting 2023-2026. 
 
Advies team 
Instemmen met het concept raadsvoorstel ‘Uitgangspunten Programmabegroting 2023-2026’. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Deelname aan landelijke pilot VWS voor verbetering mantelzorgondersteuning. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

5134  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Onze gemeente neemt deel aan de landelijke pilot om (de toegang tot) het aanbod en regelingen voor mantel-
zorgers te verbeteren. We ontvangen hiertoe voor 2021/2022 eenmalig € 50.000,- aan rijksmiddelen en zetten 
deze in voor:  

 financiering van twee offertes van de landelijke organisatie MantelzorgNL voor:  
      1. de uitvoering van een onderzoek naar respijt    en  
      2. coaching van het steunpunt mantelzorg (verder: steunpunt) voor doorontwikkeling naar financiering  
          expertisecentrum.  

 financiering van de subsidieaanvraag van Het Venster voor extra inzet in dit proces van doorontwikkeling.   
Daarnaast zijn meerjarig extra middelen nodig voor versterking van mantelzorgondersteuning: bestendiging en 
afronding van de transformatie naar expertisecentrum.  
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Advies team 
1. kennis te nemen van de deelname aan de pilot ministerie VWS voor versterking van mantelzorgondersteu-

ning in 2022 met pilotmiddelen ad € 50.000,-; 
2. kennis te nemen van de offertes van MantelzorgNL ad € 31.773,- voor respectievelijk onderzoek respijt en 

coaching steunpunt, en deze te dekken uit de pilotmiddelen; 
3. in te stemmen met de subsidieaanvraag van Het Venster ad € 41.839,- (eenmalig) voor extra inzet coa-

chingstraject en deze deels te dekken uit de pilotmiddelen (€ 18.227,-) en deels uit de begrotingspost man-
telzorgondersteuning (€ 23.611,-); 

4. kennis te nemen van de subsidieaanvraag van het Venster ad € 27.258,- (meerjarig) voor  verdere dooront-
wikkeling expertisecentrum in 2023-2025; 

5. de eindrapportages met resultaten en advisering over het respijtonderzoek en ontwikkeling expertisecen-
trum, af te wachten. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

6. ONDERWERP: Aanpassen Verordening Jeugdhulp 2019. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25964  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Vanwege actuele ontwikkelingen zijn twee aanpassingen nodig op de verordening Jeugdhulp 2019 gemeente 
Nunspeet.  
1. Per 1 april 2022 is de aanbesteding Jeugdhulp afgerond en zijn de contracten met de zorgaanbieders gete-

kend. Met ingang van 1 april 2022 werken we met nieuwe beschikbare maatwerkvoorzieningen  
2. Sinds vorig jaar is een pilot gestart voor een Onderwijs Jeugd Arrangement. Qua organisatievorm wordt 

daarin anders en ook beschikkingsloos gewerkt. Deze werkwijze willen we borgen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De Raad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp gemeente Nunspeet 2019 per 1 april 2022 aan te passen 
in overeenstemming met bijgevoegd Raadsvoorstel en Raadsbesluit. 
 

7. ONDERWERP: Vergadering gemeentelijke monumentencommissie 23 februari  2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18554  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college de agenda en de het verslag van de vergadering van de gemeentelijke monumen-
tencommissie die is gehouden op 23 februari 2022. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie voor kennisgeving aan te nemen. 
 

8. ONDERWERP: Procedure werving en benoeming nieuwe leden Commissie Omgevingskwaliteit. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

28559  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 30 september 2021 heeft de raad de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie, Commissie 



- 4 - 

Omgevingskwaliteit vastgesteld. De verordening treedt gelijk met de Omgevingswet in werking (naar verwachting 
1 januari 2023). Er is niet gekozen om het benoemen van de leden van de commissie te delegeren aan het 
college. Voorgesteld wordt om bijgevoegde procedure te volgen voor de werving, selectie en benoeming van 
nieuwe leden voor de Commissie Omgevingskwaliteit, met daarin een rol voor de raad in de selectiecommissie 
en de uiteindelijke benoeming. Tevens wordt voorgesteld om de procedure en het aanwijzen van twee raadsle-
den voor de selectiecommissie ter vaststelling voor te leggen aan de Commissie Algemeen Bestuur in de eerste 
vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de bijgevoegde procedure voor de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de 

Commissie Omgevingskwaliteit. 
2. Instemmen met de doorgeleiding van het bijgevoegde commissievoorstel en de bijlage naar de vergadering 

van de commissie Algemeen Bestuur van 12 april 2022. 
 

9. ONDERWERP: Opstellen redengevende beschrijving voor de panden Staverdenseweg 105 en Apeldoorn-
seweg 89 te Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18759  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Voor een tweetal panden in Elspeet, Apeldoornseweg 89 te Elspeet en Staverdenseweg 105 is een waardestel-
ling opgesteld. Panden waarvan de monumentencommissie van mening is dat deze in verleden ten onrechte zijn 
gepasseerd bij de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten. Op basis van de waardestelling kan voor beide 
panden de conclusie getrokken worden dat deze voldoende waardevolle elementen bevatten die plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst rechtvaardigen. Voorgesteld wordt om redengevende beschrijvingen op te laten 
stellen waarna de procedure voor de aanwijzing van een gemeentelijk monument gestart kan worden.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 In stemmen met het opstellen van een redengevende beschrijving voor de panden, Staverdenseweg 89 en 
Apeldoornseweg 105 te Elspeet  

 De kosten van de waardestellingen ad € 500,--  ten laste te laten komen van de post monumentenbeleid.  

 Het Geldersgenootschap opdracht geven om de redengevende beschrijvingen te laten opstellen. 
 

10. ONDERWERP: Aanbesteding basismobiliteit viave. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29123  ROV    Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Per 1 januari 2017 is ViaVé / basismobiliteit gestart voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 
Oldebroek en Putten. In 2017 onder de vlag van Regio Noord-Veluwe, met ingang van 2018 vanuit gastheerge-
meente Elburg. In eerste instantie vielen het voormalige regiotaxi-vervoer en het leerlingenvervoer onder basis-
mobiliteit. In de achterliggende jaren is ook het gym-/zwemvervoer, het jeugdvervoer en het Wmo dagbeste-
dingsvervoer mogelijk geworden onder ViaVé. 
De huidige contracten lopen af per 31 december 2022. Met ingang van 2023 moeten er nieuwe contracten wor-
den gesloten. Dat betekent dat er een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden. De gemeente Zeewolde heeft 
gevraagd om met jeugdvervoer, leerlingenvervoer en gym-/zwemvervoer aan te sluiten bij ViaVé en mee te doen 
met de aanbesteding. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In te stemmen met het aanbesteden van het vervoer van basismobiliteit (ViaVé) volgens het all-in model. 
2. In te stemmen met deelname van de gemeente Zeewolde aan de in 2022 uit te voeren aanbesteding basis-

mobiliteit, voor de onderdelen leerlingenvervoer, jeugdvervoer en gym-/zwemvervoer. 
3. Aan gastheergemeente Elburg te verzoeken om medio 2022 met een voorstel voor wijziging van de DVO 

Basismobiliteit te komen. 


