
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 en 2 AUGUSTUS 2022 
(in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet) 
Aanwezig: wethouders J. Groothuis en W. Stoffer, locosecretaris P.F.A. Klein en W. Balfoort. 
Afwezig: burgemeester C.W.J. Blom , wethouders M. van de Bunte en J.M. Elskamp 
 

1. ONDERWERP: Beantwoording brief bewoners Bovenweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10480  ROV    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 23 juli 2022 is door een bewoner aan de Bovenweg, namens 6 leden van de klankbordgroep die is opge-
richt in het kader van het participatieproces rondom de tracékeuze Bovenweg, een brief met daarin een aantal 
bemerkingen over het gevoerde proces punten verstuurd aan de portefeuillehouder.  
In bijgevoegde brief wordt een reactie gegeven namens het college. 
 
Advies team 
1. Bijgevoegde (concept) brief versturen aan afzender. 
2. In afschrift versturen aan leden commissie Ruimte en wonen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Principeverzoek perceel F.A. Molijnlaan 102 - wijzigen gebruik gastenverblijf 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36759  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De eigenaar van de percelen F.A. Molijnlaan 102 en 102a heeft een principeverzoek ingediend dat betrekking 
heeft op het bijbehorende bouwwerk dat is aangeduid met nummer F.A. Molijnlaan 102a. Het principeverzoek 
ziet toe op het toekennen van een woonbestemming voor F.A. Molijnlaan 102a waarmee permanente bewo-
ning mogelijk wordt gemaakt.  
 
Advies team 
Geen medewerking verlenen aan het verzoek om het bijbehorende bouwwerk F.A. Molijnlaan 102a een woon-
functie toe te kennen middels de bestemming Wonen en daarmee geschikt te maken voor permanente bewo-
ning. Wanneer het bijbehorend bouwwerk voldoet aan de nader te stellen voorwaarden uit de Notitie Wonen 
kan een aanvraag worden ingediend voor tijdelijke bewoning. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: (ontwerp) Verklaring Van Geen Bedenkingen bijbehorende bouwwerken, Staverdenseweg 
56/Jv. van Eysingahof 2,6,8 te Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47406  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 21 december 2021 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van een gerea-
liseerd bijgebouw en een veranda aan de Staverdenseweg 56 en Jonkvrouw van Eysingahof 2 te Elspeet. 
Daarnaast is op 4 augustus 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van een 
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houten schuur op het perceel Jonkvrouw van Eysingahof 6 te Elspeet. En op 3 september is een aanvraag om-
gevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een schuur, carport en veranda op het perceel Jonkvrouw 
van Eysingahof 8 te Elspeet. Vanwege de benodigde afwijkingen van het bestemmingsplan moeten de aanvra-
gen omgevingsvergunningen worden voorbereid volgens de uitgebreide Wabo-procedure en is een verklaring 
van geen bedenkingen van de raad vereist. Geadviseerd wordt om de raad te vragen om de verklaring van 
geen bedenkingen af te geven. 
 
Advies team 
1. De gemeenteraad vragen een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van 

het geldende bestemmingsplan voor het legaliseren van een bijgebouw en een veranda aan respectievelijk 
de Staverdenseweg 56 en Jonkvrouw van Eysingahof 2 te Elspeet, en daarnaast het vergroten van een 
houten schuur op het perceel Jonkvrouw van Eysingahof 6 te Elspeet (onder voorbehoud) en het bouwen 
van een schuur, carport en veranda op het perceel Jonkvrouw van Eysingahof 8 te Elspeet, overeenkom-
stig de ingediende aanvragen omgevingsvergunning. 

2. Nadat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en er geen zienswijzen wor-
den ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunningen en de vergunningen ongewijzigd wordt verleend, 
overgaan tot verlening van de omgevingsvergunningen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Bezwaar omgevingsvergunning herontwikkeling natuur Bloemkampen HZ 2021-1054 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19065  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Advies inzake bezwaren tegen verleende omgevingsvergunning herontwikkeling Bloemkampen. Geadviseerd 
wordt om de vergunning in stand te laten. 
 
Advies team 

 Advies van de CB overnemen. 

 Bezwaarde 2 en 6 (zoals genoemd in het advies van de CB) niet-ontvankelijk verklaren. 

 De verleende vergunning van 9 december 2021 in stand te laten. 

 Voor zover is verzocht om een proceskostenvergoeding deze niet toe te kennen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Vrijwilligersvergoeding taallessen Oekraïense vluchtelingen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

51389  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Nunspeet Biedt Onderdak (NBO) faciliteert taallessen aan Oekraïense vluchtelingen. De taallessen worden 
door vrijwilligers van NBO verzorgd. Er wordt voorgesteld om aan deze vrijwilligers een onkostenvergoeding te 
betalen in de periode 1 juni tot en met 31 december 2022. Hierbij wordt aangesloten bij de werkwijze die de 
Bibliotheek Noordwest Veluwe hanteert voor de vrijwilligers van haar taalgroepen. Daarnaast zijn lesmaterialen 
nodig, de vluchteling betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Het restant wordt door de gemeente bekostigd.  
 
Advies team 
Een bedrag ad. € 2.000,-- beschikbaar stellen uit het werkbudget Oekraïense vluchtelingen voor de onkosten-
vergoedingen vrijwilligers en lesmaterialen voor taallessen voor Oekraïense vluchtelingen voor de periode 1 
juni tot en met 31 december 2022.  
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Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Vaststelling subsidies WOC Elspeet 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29934  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
 
Samenvatting 
Stichting Zorgcentrum Oranjehof heeft in 2021 in totaal een subsidiebedrag van maximaal € 41.286,-- ontvan-
gen van de gemeente Nunspeet ten behoeve van WOC Elspeet. Uit de verantwoording van de Oranjehof blijkt 
dat de subsidies zijn besteed aan het doel waarvoor deze beschikbaar was gesteld. Wij stellen u voor om de 
verantwoording ontvankelijk te verklaren en de subsidie definitief vast te stellen op € 41.286,--. 
 
Advies team 
1. Het verzoek tot het vaststellen van de subsidies 2021 voor Stichting  Zorgcentrum Oranjehof ontvankelijk te 

verklaren. 
2. Het totale subsidiebedrag definitief vast te stellen op € 41.286,--, (€31.800,-- + € 9.846,--). 
3. Stichting Zorgcentrum Oranjehof via bijgevoegde concept beschikking van uw besluit op de hoogte te bren-

gen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Subsidievaststelling 2021 en subsidieverlening 2022 Stichting Schaapskudde  Gemeente 
Nunspeet (SSGN) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4880  Sl   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
In de brief van 1 oktober 2021 vraagt de SSGN de subsidie voor het jaar 2022 – onder overlegging van de be-
groting - aan. Op 28 april 2022 ontvingen we het financieel overzicht 2021 van de SSGN met een goedkeu-
rende samenstellingsverklaring van de accountant. De jaarrekening geeft geen aanleiding tot het maken van 
specifieke op- of aanmerkingen. Samenvattend adviseren wij u om de subsidie 2021 aan de SSGN definitief 
vast te stellen op € 54.590,--. Verder stellen wij u voor om de SSGN voor 2022 een subsidie van maximaal € 
54.590,-- beschikbaar te stellen. 
 
Advies team 
Conform bijgevoegde conceptbeschikking: 

 De subsidie 2021 aan Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet definitief vaststellen op € 54.590,--. 

 Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet voor 2022 een subsidie van maximaal € 54.590,-- beschik-
baar stellen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


