
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 APRIL 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: Informatie van de burgemeester aan de gemeenteraad over corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11428  Staf   Burgemeester  Ja  

 
 
Samenvatting 
Bijgaand treft u de 22e  corona-informatiebrief voor de gemeenteraad. 
 
Advies team 
De gemeenteraad via bijgaande informatiebrief in kennis stellen van de relevante actuele ontwikkelingen rond 
de lokale corona-situatie en -aanpak. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de brief op enkele onderdelen moet worden aangevuld. 
 

2. ONDERWERP: Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Vitens N.V. op 22 april 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32627  POC   Weth. Van der Maas  Ja  

Samenvatting 
Op 22 april 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Vitens plaats. De 
agenda treft u bijgaand aan, de vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar. Over het vaststellen van de jaarreke-
ning 2021 en dividend 2021 , het verlenen van kwijting aan zittende directie en Raad van Commissarissen en 
het benoemen van een commissaris wordt besluitvorming gevraagd. De overige agendapunten zijn ter informa-
tie. De agenda is binnen het Nuval-platform besproken. Het Nuval-platform adviseert u met de voorgestelde 
besluiten in te stemmen. Wij adviseren u voorstel dit te volgen. 
 
Advies team 
1. Instemmen met de jaarrekening Vitens 2021 
2. Instemmen met het dividendvoorstel 2021 
3. Instemmen met de voorgestelde benoeming van de heer P.A.N. ten Kroode als lid van de Raad van Com-

missarissen tot april 2026. 
4. Instemmen met de verlening van kwijting aan de zittende directie en Raad van Commissarissen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Algemene Vergadering 2022 BNG 21 april 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

34390  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Donderdag 21 april a.s. vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG plaats. Als aandeel-
houder van de bank heeft de gemeente de vergaderstukken ontvangen. Hierbij wordt u geadviseerd over de 
vergaderstukken die ter stemming zijn aangeboden. 
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Advies team 

 Wethouder van der Maas machtigen deel te nemen aan de stemming in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders.  

 Instemmen met de jaarrekening 2021 van de BNG.  

 Het dividendvoorstel goedkeuren.  

 De Raad van Bestuur kwijting verlenen voor het gevoerde bestuur.  

 De Raad van Commissarissen kwijting verlenen voor het gevoerde toezicht.  

 Instemmen met de voorgestelde benoeming in de Raad van Commissarissen.  

 Instemmen met het voorstel tot wijziging van de statuten van de BNG Bank.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Migratie digitaal archief Zaakgericht Werken. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35945  Info   Weth. Van der Maas  Ja  

 
 
Samenvatting 
In 2020 heeft de gemeente Nunspeet het nieuwe zaaksysteem Djuma aangeschaft ter vervanging van het vo-
rige zaaksysteem CiVision Zaakafhandeling en bijbehorende archiefsysteem iDocumenten. Na livegang van 
Djuma in 2021 kan gestart worden met de verhuizing van de digitale archieven uit het oude systeem. Om te 
voldoen aan de archief-technische eisen op dit gebied, de wensen van de organisatie en om de financiële las-
ten te beperken worden de archieven op één centrale locatie ondergebracht. In dit voorstel lichten we deze 
aanpak toe alsmede de financiële vertaling hiervan.  
 
Advies team 

 Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak voor migratie van het digitaal archief Zaakgericht Werken naar 
Djuma; 

 Een krediet beschikbaar stellen van € 149.220,-- voor het uitvoeren van de migratiewerkzaamheden in 
2022 door leveranciers VDL Software, Circle Software en Pink Roccade.  

 Hiervan € 38.500,-- dekken uit investeringskrediet 7001392 Zaaksysteem en € 68.000,-- uit investerings-
krediet 7001416 Vervangen systeem Burgerzaken. 

 Voor het resterende gedeelte van afgerond € 43.000,- een aanvullend krediet beschikbaar stellen en de 
kapitaallasten van € 11.000,-- in 2022 dekken uit de automatiseringsbudgetten. Voor 2023 en verder wor-
den de kapitaallasten meegenomen in de nieuwe begroting. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Aanschaf elektrische bestelwagen buitendienst.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32690  OR   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
In de programmabegroting is een bedrag van € 24.000,-- exclusief btw beschikbaar gesteld voor de vervanging 
van de Fiat Doblo. Gelet op de aard van de werkzaamheden doet de mogelijkheid voor de aanschaf van een 
elektrisch bestelwagen zich voor. Uit marktverkenning is gebleken dat de aanschaf van een elektrische bedrijfs-
wagen met de gestelde eisen en functionaliteiten een bedrag benodigd is van € 37.000,-- exclusief btw. 
 
Advies team 
1. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 13.000,-- voor de aanschaf van een elektrische 
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bestelwagen. 
2. De aanvullende kapitaallasten van € 1.900,-- voor 2022 ten laste brengen van de post Duurzaamheid Nun-

speet in de gemeentelijke begroting (taakveld 4.4.). Voor de overige jaren wordt voorgesteld de kapitaallasten 
te verwerken in de ramingen van de nieuwe begroting. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Ontwerpbesluit-Hogere grenswaarde 11 adressen omgeving Elspeterweg /Industrie- 
weg/Kienschulpenweg. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36564  ROV   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Bij de vertaling van de resultaten neergelegd in het rapport “Onderzoek wegverkeersgeluid herinrichting Stati-
onsgebied Nunspeet” van DGMR in een tabel - ten behoeve van het ontwerp-besluit hogere grenswaarden - is 
de inhoud van het rapport niet goed overgenomen. De (onjuiste) tabel is overgenomen in het ontwerp-besluit én 
toegevoegd aan het rapport (als bijlage 7). Deze verschrijving is geconstateerd door een indiener van een ziens-
wijze op het ontwerp-besluit. Reden om de adressen waarvan is geconstateerd dat de waarden hoger zijn dan 
in ontwerp-besluit, dat op 16 februari 2022 ter inzage is gelegd, opnieuw in de gelegenheid te stellen kennis te 
nemen van de nieuwe ontheffingswaarde. Hiertoe wordt voor deze 11 adressen een nieuw ontwerp-besluit ho-
gere grenswaarden ter inzage gelegd, zodat mogelijkheid wordt geopend tegen de aangepaste waarden een 
zienswijze in te dienen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
adviseren wij het college bet volgende te besluiten: 
1. in te stemmen met het (ontwerp)bestemmingsplan samenhangende (ontwerp) besluit vaststelling hogere 

grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder voor 11 adressen omgeving Elspeterweg/-Industrie-
weg/Kienschulperweg overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit met bijlage, en dit besluit eveneens ge-
coördineerd voor te bereiden met het (ontwerp)bestemmingsplan "Stationsgebied Nunspeet"; 

2. het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden waarden ter kennisname toe te zenden aan de com-
missie Ruimte en Wonen. 

 

7. ONDERWERP: Toekennen straatnaam Brant van Oenlaan. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11626  Info   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Bij de commissie naamgeving is het verzoek binnengekomen om de Laan gelegen ten westen  van het Edzard 
Koningpark te voorzien van een officiële naam. Deze monumentale laan maakte ooit deel uit van het bijzondere 
landgoed Oenenburg. In de 16e eeuw was de gebruiker van dit oorspronkelijke herengoed  Brant van Oen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Besluiten de laan ten westen van het Edzard Koningpark te voorzien van de naam "Brant van Oenlaan" 
2. Na besluitvorming de naam "Brant van Oenlaan" publiceren. 
 


