
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 21 JUNI 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, 
secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 

1. ONDERWERP: Vragen over collectieve uitvaartverzekering. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

41556  Pub   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie van Gemeentebelang heeft vragen gesteld over de wijze van uitvoering van een be-
grafenis in opdracht van de burgemeester en welke mogelijkheden er zijn voor een collectieve uitvaartverzeke-
ring voor mensen die moeten leven van een minimum inkomen. 
De vragen zijn beantwoord in bijgevoegde concept brief.  
 
Advies team 
Bijgevoegde brief aan de fractie van Gemeentebelang zenden. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de burgemeester het mandaat heeft de brief in overleg met de opstel-
ler iets aan te passen. 
 

2. ONDERWERP: Jaarverslag Jeugdfonds Sport en Cultuur 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10408  SL   Weth. van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Gemeente Nunspeet neemt vanaf 2015 deel aan het Jeugdsportfonds (JSF). Sinds 1 april 2018 zijn het Jeugd-
fonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur samengevoegd tot het Jeugdfonds Sport en cultuur (JFSC). Het fonds 
is bedoeld om kinderen van 0 tot 18 jaar, die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te 
worden van een sportvereniging of om muziekles te volgen. Het JFSC is een aanvullende regeling op de ge-
meentelijke minimaregeling. In dit voorstel wordt u geïnformeerd over het jaar 2021. 
 
Advies team 
Kennis nemen van het jaarverslag 2021 Jeugdfonds Sport en Cultuur (zie bijlage).  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Bezwaar tegen omgevingsvergunning HZ 2021-1774 m.b.t. kap bomen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23392  VTH   Weth. Groothuis   Ja  

 
Samenvatting 
Op 5 januari 2022 hebt u een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 5 bomen aan de Kienschulpenweg 
te Nunspeet voor het project Kijktuinen. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. 
De Commissie  bezwaarschriften adviseert om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Het advies van de Commissie Bezwaarschriften overnemen. 

 Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.  
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4. ONDERWERP: Verkoop grond nabij Plesmanlaan 2 voor plaatsing transformatorstation 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27687 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Liander heeft verzocht om verkoop van ca. 23 m2 gemeentegrond nabij Plesmanlaan 2 voor het plaatsen van 
een transformatorstation. Dit transformatorstation is nodig in verband met de energievoorziening van de omge-
ving. In verband met de urgente en benodigde versterking en uitbreiding van het energienetwerk wordt voorge-
steld ondertekening van overeenkomsten inzake verkoop grond voor het plaatsen van een transformatorstation 
onder voorwaarden te mandateren aan de teammanager Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met verkoop van ca. 23 m2 grond nabij Plesmanlaan 2  in Nunspeet voor het plaatsen van een 
transformatorstation onder de in de koopovereenkomst vermelde voorwaarden.  

 De verkoopopbrengst ten gunste van de kostenplaats 'beheer overige gebouwen en gronden’ te brengen. 

 De teammanager Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting te mandateren tot het sluiten en ondertekenen 
van overeenkomsten voor verkoop van ondergrond ten behoeve van een transformatorstation.  

 Het verleende mandaat opnemen in het bevoegdhedenregister 
 

5. ONDERWERP: Gewijzigd vaststellen wijzigingsplan Oudeweg 21 Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10336  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 12 januari 2022 heeft uw college besloten medewerking te verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van het 
bestemmingsvlak door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegheid. 
Het ontwerpwijzigingsplan Oudeweg 21 heeft met ingang van woensdag 26 januari 2022 tot en met woensdag 9 
maart 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één zienswijze 
ingediend. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis te nemen van de zienswijzennota.  
2. Het wijzigingsplan Oudeweg 21 (NL.IMRO.0302.WI01029-vg01) gewijzigd vaststellen.  
 

6. ONDERWERP: Veluvine Beheer CV, toekenning coronasteun 2020. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6081  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 9 juli 2020 hebt u besloten aan Veluvine Nunspeet Beheer CV (hierna: Veluvine) een voorlopige subsidie van 
€ 137.117,-- toe te kennen voor het dekken van tekorten in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Ter dekking van 
exploitatietekorten als direct gevolg van de coronacrisis zijn door het Rijk ook financiële regelingen in het leven 
geroepen, zoals de NOW-regeling waar Veluvine eerst een beroep op heeft gedaan. Zodat Veluvine een beroep 
kon doen op de NOW-regeling hebt u op 26 oktober 2021 per beschikking besloten tot terugvordering van de 
coronasteun 2020 van € 137.117,--. In de beschikking hebt u gesteld dat, als Veluvine na de inzet van de Rijks-
middelen toch een exploitatietekort (hoger dan gemiddeld over voorgaande vijf jaren) over 2020 bleek te hebben, 
u bereid bent een nieuw verzoek tot een incidentele subsidie in behandeling te nemen voor maximaal € 137.117,-
-. Veluvine voldoet aan de gestelde voorwaarden om opnieuw voor deze incidentele subsidie in aanmerking te 
komen, en heeft u daarom op 11 maart 2022 verzocht de incidentele subsidie opnieuw toe te kennen. In dit 
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voorstel wordt dit nader toegelicht. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het voorlopig toekennen van € 137.117,-- aan incidentele subsidie aan Veluvine Nunspeet 

Beheer CV , op basis van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht;   
2. Instemmen met dekking van het bedrag van € 137.117,-- door als 'nog te betalen' geoormerkte middelen 

vanuit het coronacrisisbudget en een lumpsumvergoeding van € 78.000,-- van de Provincie Gelderland ter 
compensatie van 'algemene kosten' corona;  

3. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking.  
 

7. ONDERWERP: Subsidie 2022 Stichting Welzijn Nunspeet voor uitvoering servicepunt vrijwilligers 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40951  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Op 26 april jl. stemde uw college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers (verder: het servicepunt) en 
de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met uw voorstel om het personeelsbudget een 
gewijzigde bestemming te geven.  
Hiermee zijn de benodigde randvoorwaarden gecreëerd voor een overdracht van het servicepunt  van de ge-
meentelijke organisatie naar Stichting Welzijn Nunspeet (verder: SWN). De datum van deze overdracht is gesteld 
op 1 juli 2022.  
Op 3 juni 2022 diende SWN een subsidieaanvraag in voor zowel de uitvoerings- als frictiekosten in de periode 1 
juli – 1 januari 2023. Met voorliggend voorstel leggen wij deze subsidieaanvraag ter besluitvorming aan uw col-
lege voor. De aanvraag bedraagt in totaal € 60.625,-. De dekking van de kosten in 2022 realiseren we volledig 
uit bestaande middelen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
- kennis nemen van de subsidieaanvraag 2022 van Stichting Welzijn Nunspeet voor uitvoering van het servi-

cepunt vrijwilligers per 1 juli 2022; 
- Stichting Welzijn Nunspeet voor de periode 1 juli – 1 januari 2023 een incidentele subsidie verlenen van € 

60.625,-; 
- de hardheidsclausule van toepassing (art. 8.2) verklaren; 
- instemmen de verantwoording van deze incidentele subsidie mee te nemen in de verantwoordingseisen zo-

als opgenomen in de subsidiebeschikking 2022 aan Stichting Welzijn Nunspeet én in het nieuwe Welzijns-
plan een afspraak over een evaluatie opnemen;  

- instemmen met de bijgevoegde concept-subsidiebeschikking en persbericht.  
 
 


