
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 EN 16 AUGUSTUS 2022  
(in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet) 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouder M. van de Bunte en gemeentesecretaris A. Heijkamp 
Afwezig: wethouders J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer 
 

1. ONDERWERP: Verzoek bijdrage WK Jonge dressuurpaarden 8-11 september 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52533 SL  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 
Van donderdag 8 tot en met zondag 11 september 2022 wordt het WK Jonge dressuurpaarden georganiseerd 
op de locatie van Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. In de brief van 21 juli jl. vraagt de burgemeester 
van Ermelo aan de gemeente Nunspeet of wij het evenement financieel willen ondersteunen. Wij adviseren u het 
verzoek niet te honoreren. In 2018 en 2019 besloot u ook om geen bedrag beschikbaar te stellen. 
 
Advies team 
Geen financiële bijdrage leveren aan de organisatie van het WK Jonge dressuurpaarden 2022. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Werkbudget versnelde huisvesting statushouders. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52312 Sociaal  W. Stoffer Ja 

 
Samenvatting 
Om de druk op de AZC's en het COA te verlichten moeten gemeenten versneld statushouders huisvesten. Het 
betreft statushouders die reeds aan de gemeente Nunspeet gekoppeld zijn voor duurzame huisvesting en dus 
mee tellen voor de taakstelling. Deze versnelde opgave betreft voor de gemeente Nunspeet 15 statushouders. 
Hiervan wordt een deel opgevangen in een tussenvoorziening (4 chalets) bij De Hoefstal te Hulshorst. De ge-
meente doet voor deze groep een beroep op de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) van het COA waarmee 
de kosten voor de opgave versnelde opvang kunnen worden gecompenseerd. Ter overbrugging van uitbetaling 
van de HAR dient een werkbudget te worden opgesteld om o.a. de kosten van huisvesting en begeleiding te 
kunnen bekostigen. 
 
Advies team 
1. Instemmen met het opstellen van een 'Werkbudget opgave versnelde huisvesting statushouders' ad.  
€ 50.000,--, gebaseerd op geraamde kosten, gedekt met de vergoeding uit de HAR-regeling. 
2. Instemmen met de offerte van VluchtelingenWerk Nederland voor de inzet van een projectmedewerker ver-
snelde huisvesting/aanspreekpunt De Hoefstal voor 8 uur per week van 1 september tot en met 30 november 
2022 ad. € 5.567,--. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 


