
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 OKTOBER 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer 
en gemeentesecretaris A. Heijkamp.  
 
 

1. ONDERWERP: Toekomstige hinder brasserie Het Stationshuisje door werkzaamheden Stationsgebied en 
herinrichting Veluwetransferium. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

49304  ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De exploitanten van brasserie Het Stationshuisje vraagt schriftelijke aandacht voor de te verwachten hinder als 
gevolg van het Project verbetering stationsomgeving en de herinrichting van het Veluwe Transferium in kader 
van de RegioDeal Veluwe. Wij stellen u voor om deze brief te beantwoorden door middel van bijgevoegde con-
cept-brief. 
 
Advies team 
Brief exploitanten brasserie Het Stationshuisje beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 

- Conform advies  
 

2. ONDERWERP: Veluweportaal - project stage in je regio. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27428  SL    Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Sinds 2018 voert Veluwe Portaal (VP) het project Student & Stage, inmiddels omgevormd tot Stage in je regio 
uit (van oorsprong in opdracht van de Economic Board Noord Veluwe). Om het initiatief voort te zetten vanaf 
2022 zijn er financiële middelen nodig.  
 
Advies team 

 Het verzoek om een meerjarensubsidie over de periode 2022 tot en met 2025 afwijzen, primair omdat er 
geen wettelijke grondslag is voor toekenning en secundair omdat de aanvraag niet ontvankelijk is (de aan-
vraag is te laat ingediend, artikel 8 lid 1 ASV). 

 Veluwe Portaal middels bijgaande concept beschikking informeren 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Wmo Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23633  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Presentatie van het onderzoeksrapport met de uitkomsten van het Wmo cliëntervaringsonderzoek 2021. 
 
Advies team 

 Het rapport en de infographic met de onderzoeksresultaten voor kennisgeving aan te nemen. 

 In te stemmen met de voorgenomen interventies in het plan van aanpak. 
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 De onderzoeksrapportage, infographic en het plan van aanpak voor kennisgeving aan te bieden aan de 
raadscommissie maatschappij en middelen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Schriftelijke vragen inzameling GFT afval bij scholen, woonvormen etc. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58772  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie van de Christen Unie stelt een schriftelijke vraag of het college de mogelijkheid wil 
onderzoeken om woonvormen, scholen (en bedrijfskantines en appartementencomplexen?) toch een groene 
container te geven en mee te nemen in de reguliere inzamelroutes van de groene containers. Wij stellen u voor 
om de vraag conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden. 
 
Advies team 
De vraag aan de Christen Unie fractie beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

5. ONDERWERP: Septembercirculaire Gemeentefonds 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

57403  FIN    Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
De Septembercirculaire heet beleidsarm te zijn. In de Miljoenennota 2023 is door het kabinet een aantal maat-
regelen opgenomen die een doorwerking hebben naar het gemeentefonds. Het uitkeringsjaar 2022 valt positief 
uit ten opzichte van de Meicirculaire. Ook voor 2023-2026 is per saldo sprake van een plus in de algemene 
uitkering Gemeentefonds. Voor het jaar 2026 zijn incidenteel extra middelen door het kabinet toegekend ter 
opvang van een deel van de verwachte tekorten in het zogenoemde ‘ravijnjaar’ 2026. Ook hebben de  wijzigingen 
in de toegepaste maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen van het 
rijk een financieel effect. Hierover bent u via de bijstellingsbrief bij de begroting ook al afzonderlijk geïnformeerd. 
 
Advies team 
1. De Septembercirculaire 2022 voor kennisgeving aannemen en de commissie Maatschappij en Middelen 

hierover informeren. 
2. De financiële gevolgen voor 2022 verwerken in de eerstvolgende kwartaalrapportage. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

6. ONDERWERP: 3e Kwartaalrapportage 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36416  FIN  Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
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Hierbij wordt u de 3e kwartaalrapportage 2022 aangeboden. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken 
rond de realisatie van de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële 
stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2022-2025.  
 
Advies team 

 Kennisnemen van de 3e kwartaalrapportage 2022. 

 De 3e kwartaalrapportage 2022 ter behandeling aanbieden aan de commissie Maatschappij en Middelen. 

 De financiële consequenties van de 3e kwartaalrapportage 2022 via begrotingswijziging aanbieden aan de 
gemeenteraad.  

 De raad voor te stellen een bedrag van € 769.548,-- uit taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+  te storten in 
de reserve Beschermd wonen. 

 De raad voor te stellen een bedrag van € 113.000,-- te onttrekken aan de reserve Wachtgelden ter dekking 
van de extra kosten wachtgelden bestuurders. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Principeverzoek wijzigen bestemming Kolmansweg 51, Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46693  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 juni 2022 is er een principeverzoek binnengekomen voor het wijzigen van het bestemmingsplan op het 
perceel Kolmansweg 51, Nunspeet. Op het perceel is een werkplaats gevestigd die is aangeduid met de aandui-
ding ‘specifieke vorm van bedrijf – reparatie landbouwvoertuigen’, maar een bedrijf met deze activiteiten is sinds 
8 juni 2020 niet meer aanwezig op de locatie. Momenteel wordt die werkplaats al ca. 1,5 jaar gebruikt om prefab 
houten elementen te maken, waar men voornemens is om in de komende periode grotere elementen te maken, 
zoals schuren, daken, dakkappellen, het voorbereiden van houten elementen voor op de bouw en de voorberei-
ding hiervan zoals het afkorten en zagen van houtmateriaal. Hier is tevens meer ruimte voor nodig en daarom is 
het ook de bedoeling om de bestaande werkplaats te vergroten. Het verzoek is daarom om de bestaande aan-
duiding ‘specifieke vorm van bedrijf – reparatie landbouwvoertuigen’ te wijzigen naar een aanduiding ‘timmer-
werkplaats’. Gezien de huidige regelgeving en het huidige beleid van de gemeente Nunspeet wordt geadviseerd 
om geen planologische medewerking te verlenen aan het voorgestelde initiatief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 

1. In principe geen planologische medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming ten be-
hoeve van het realiseren van een timmerwerkplaats op het perceel Kolmansweg 51 te Nunspeet, zoals 
is voorgesteld in het verzoek. 

2. Verzoeker van dit besluit informeren via bijgevoegde conceptbrief 
 

8. ONDERWERP: Schriftelijke vragen van de ChristenUnie m.b.t. het Financieel trefpunt kleine kernen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58600 SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Op 30 september 2022 jl. heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het Financieel 
Trefpunt in de kleine kernen. Er wordt voorgesteld de vragen conform de bijgevoegde conceptbrief te beantwoor-
den.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief.  
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9. ONDERWERP: Jaarverslag Informatieveiligheid 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14933  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand treft u het jaar verslag Informatieveiligheid 2021 aan. Het verslag is opgesteld om uitvoering te geven 
aan de horizontale verantwoordingsplicht over de informatieveiligheid aan de raad. Het college legt verticaal (aan 
de stelselhouders zoals het ministerie van BZK en SoZaWe) verantwoording af. De informatie uit het jaarverslag 
is hier uit afgeleid. Deze verantwoordingsstukken zijn eerder door uw college behandeld. Deze stukken bevatten 
vertrouwelijke informatie over mogelijke kwetsbaarheden. 
Om die reden wordt geadviseerd ze niet te verspreiden, maar om ze bij de Griffie ter inzake te leggen voor de 
raadsleden. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Het jaarverslag Informatieveiligheid 2021 vaststellen. 

 Het verslag aan de raad doen toekomen; 

 Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en in samenhang met artikel 5.1 lid 2.i WOO, geheimhou-
ding opgelegd op de bijlagen bij het verslag voor raadsleden. 

 De bijlagen bij het verslag voor de raadsleden ter inzage leggen bij de Griffie. 
 

10. ONDERWERP: Pilot Taalcafé Bibliotheek 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58210  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
De Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft een projectplan voor een Taalcafé 2022 ingediend. Het doel is een 
laagdrempelig inlooppunt te creëren voor iedere inwoner, inburgeringsplichtig en niet-inburgeringsplichtig, die 
met de Nederlandse taal wil oefenen. Ook Oekraïense vluchtelingen kunnen aanschuiven bij het Taalcafé. Tot 
op heden verzorgen vrijwilligers van Nunspeet Biedt Onderdak taallessen voor Oekraïense vluchtelingen. Met 
de start van het Taalcafé worden deze taallessen meer gefaciliteerd via de reguliere voorzieningen. Er wordt 
voorgesteld het Taalcafé 2022 te starten in de vorm van een pilot tot uiterlijk 31 december 2022. Daarna moet 
worden bezien of het aanbod in de subsidieverstrekking moet worden opgenomen.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de pilot Taalcafé 2022 tot uiterlijk 31 december 2022. 
2. De kosten ad.  € 3.100,-- dekken uit de decentralisatie-uitkering WEB. 
 

11. ONDERWERP: Aanvullend uitvoeringskrediet Fietspad Lagerwey-Bospad 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19692  OR   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 29 januari 2019 hebt u besloten de recreatieve fietspaden Lagerwey-Bospad, Hoogwoldepad en Gerard 
Vethlaan van een kwaliteitsverbetering te voorzien en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 
€ 250.000,- (waarvan € 180.000,- voor tracé “Lagerwey-Bospad” welke vervolgens voor 50% subsidie in aan-
merking komt). Begin maart 2019 is afgezien van het opstarten van de uitvoering in het kader van nieuwe natuur- 
en stikstof wetgeving. Op 2 november 2021 heeft uw college besloten de kwaliteitsverbetering van de drie fiets-
padtracés in februari 2022 alsnog uit te willen voeren. Vanwege hogere kostprijzen, heeft de aannemer op 21 
december 2021 een herziene opdracht gekregen.   
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Advies team (tevens beslissing college) 

 Een aanvullend uitvoeringkrediet uit de programmabegroting 2022 – 2025 beschikbaar stellen van € 
100.000,-- voor de afronding van de kwaliteitsverbetering van de recreatieve fietspaden Lagerwey-Bospad, 
Hoogwoldepad en Gerard Vethlaan. 

 De kapitaallasten dekken uit het nieuwe beleid Programmabegroting 2022-2025 met als dekking 
de voorziening recreatieve fietspaden; 

 Resterend nieuw beleid recreatieve fietspaden 2022 in de programmabegroting laten vervallen. De 
niet-benodigde inzet van de reserve recreatieve fietspaden (€ 90.000,-) blijft beschikbaar voor toe-
komstige andere investeringen of onderhoud aan recreatieve fietspaden. 

 
 

12. ONDERWERP: Actualiseren Maatregelenlijsten Toekomstbestendig Wonen Nunspeet 2020 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

154  ROV    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De Toekomstbestendig Wonen Lening (TBWL) wordt sinds september 2020 met succes toegepast. Naast maat-
regelen op het vlak van Duurzaamheid komen ook investeringen in het Levensloopbestendig maken van de 
woning en Asbestsanering in aanmerking voor de aan te vragen lening.  De ontwikkelingen op het vlak van 
duurzaamheid  (technieken, rijksregelingen) en de in de afgelopen twee jaar opgedane ervaring met de regeling 
vraagt om actualisatie van de maatregelen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
- Actualisatie Maatregelenlijst overnemen. 
- Per direct de vastgestelde actualisatie van toepassing verklaren. 
 

13. ONDERWERP: Anterieure exploitatie-overeenkomt te sluiten met Extrarius Adventures in verband met het 
vast te stellen bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord" (ten behoeve van o.a. een 
Klimbos). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2625  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het "Buitencentrum Veluwe-Noord" (ten behoeve van onder 
andere het realiseren van een Klimbos en een ondergeschikte horecavoorziening), is een anterieure exploitatie-
overeenkomst opgesteld. Wij stellen u voor om op grond van Hoofdstuk 9, de artikelen 2.9.1, 2.9.2., en 2.9.3 van 
de "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022" (de Legesverordening 2022) van de gemeente 
de onderhavige anterieure exploitatie-overeenkomst te sluiten met de iniriatiefnemer, Extrarius Adventures te 
Nunspeet. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Wij adviseren uw college om het volgende te besluiten: 

- In te stemmen met de bijgaande concept anterieure exploitatie-overeenkomst, die dient te worden ge-
sloten met de initiatiefnemer, Extrarius Adventures te Nunspeet, waarna deze overeenkomst door par-
tijen kan worden ondertekend. 

 

14. ONDERWERP: Verzoek tot afwijzing planschade Wethouder van de Zandeweg 60, Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

31464  ROV   Weth. Groothuis  Ja  
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Samenvatting 
Op 16 maart 2022 heeft de bewoner van het perceel en object Wethouder van de Zandeweg 60 te Elspeet 
verzocht om een tegemoetkoming in planschade, die geleden zou zijn ten gevolge van het onherroepelijk vast-
gestelde bestemmingsplan ‘Elspeet-Noordwest’. De vermeende planschade betreft waardevermindering van het 
object. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade is voor advies voorgelegd aan Stichting Adviesbureau 
Onroerende Zaken (SAOZ). SAOZ adviseert dat de waardevermindering van de onroerende zaak (Wethouder 
van de Zandeweg 60) in de categorie behoort tot grotendeels voorzienbaarheid van het mogelijk planologische 
nadeel en daaruit voortvloeiende schade, en de aanvrager bij de afwegingen om tot aankoop van de onroerende 
zaak over te gaan en bij de bepaling van de prijs daarvoor al rekening had kunnen en moeten houden. Geadvi-
seerd wordt het verzoek tot planschade derhalve af te wijzen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Het planschadeverzoek van de bewoner, met betrekking tot de planschade tot het object Wethouder van de 

Zandeweg 60, afwijzen. 
2. De verzoeker conform bijgevoegde conceptbrief op de hoogte stellen.  
 

15. ONDERWERP: Verlofharmonisatie 1-1-2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53133 P&O   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Conform de cao gemeenten vindt er met ingang van 1 januari 2023 een harmonisatie van de bovenwettelijke 
verlof aanspraken plaats.  Het idee is dat het gelijkstellen van dit verlof arbeidsmobiliteit stimuleert en de samen-
werking tussen gemeenten en ambtelijke fusies vergemakkelijkt.  De harmonisatie heeft ook gevolgen voor de 
medewerkers van gemeente Nunspeet.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Voorlopig instemmen met het aanwijzen van Goede Vrijdag als lokale feestdag.  

 Voorlopig instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het personeelshandboek.  

 Het Individueel Keuze Budget structureel vaststellen op 17,45%.   

 Dit voorgenomen besluit ter instemming voorleggen aan het Lokaal Overleg.   

 Afstemming over de verlofharmonisatie tussen Lokaal Overleg en Ondernemingsraad initiëren.  

 Indien het Lokaal Overleg haar instemming verleent wordt dit voorgenomen besluit een definitief besluit.  
 
 


