
  

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 
NOVEMBER 2022 

Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp 
en W. Stoffer, loco-secretaris P.F.A. Klein en W. Balfoort.  

1. ONDERWERP:  Procedure vernieuwing contract Makelaarsuite 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

810135 Info   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
Per 31-12-2022 loopt het huidige contract met leverancier PinkRoccade Local Government af 
voor levering van de Makelaarsuite, het platform waarmee de datadistributie wordt verzorgd 
binnen de gemeentelijke keten van kernapplicaties. Vanwege de hoge mate van integraliteit en 
complexiteit van dit platform, waar andere informatiesystemen van afhankelijk zijn, is Europese 
aanbesteding hiervan op dit moment niet mogelijk. Voorgesteld wordt om een 
onderhandelingsprocedure zonder aankondiging te volgen waarbij een beroep gedaan wordt op 
artikel 2.32 van de Aanbestedingswet. De gemeente kan deze onderhandelingsprocedure zonder 
aankondiging toepassen indien mededinging om technische redenen ontbreekt (lid 1b. 2⁰.). Een 
aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf dient daarbij als toevoeging bij de procedure, 
met als doel om de voorgenomen aanbesteding vooraf bekend te maken aan de markt. Op deze 
manier kan de gemeente voldoen aan de doelstellingen van rechtmatigheid, kwaliteit en 
continuïteit/financiële zekerheid, zonder een moeizaam en zeer tijdrovend proces in te hoeven 
waarvoor onvoldoende capaciteit en specialistische kennis beschikbaar is binnen onze 
organisatie. 

Advies team 

• Instemmen met het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging waarbij 
een beroep gedaan wordt op artikel 2.32 van de Aanbestedingswet; 

• Aan deze procedure de extra stap van een aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf 
toe te voegen; 

• Na afloop van de standstill-periode van 20 kalenderdagen overgaan tot het tekenen van een 
overeenkomst met PinkRoccade voor levering van de Makelaarsuite; 

• De eenmalige kosten van € 54.000,-- dekken uit het reeds beschikbaar gestelde krediet ten 
behoeve van Vervangen datadistributiesysteem. 

• De jaarlijkse kosten van 130.000,-- dekken uit het reguliere softwarebudget. 
 

Beslissing college 

Conform advies. 

2. ONDERWERP: Najaars Algemene Ledenvergadering VNG  d.d. 2 december 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

809731  Staf   Burgemeester  Ja  
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Samenvatting 
Vrijdag 2 december 2022 vindt de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) 2022 van 
de VNG plaats. Deze Najaars ALV is van 13.30-15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht 
(Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere Bestuurdersdag, die voor het eerst sinds lange 
tijd weer als fysieke ontmoeting wordt georganiseerd. 
De agenda en -stukken kunnen worden gedownload via Agenda en stukken Najaars ALV 2 
december 2022 | VNG. Hieronder wordt aangegeven welke onderwerpen op de agenda staan en  
waar nodig zijn - in overleg met de betrokken collega’s - enkele kanttekeningen geplaatst en 
adviezen gegeven ten behoeve van de beraadslaging en stemming over de betreffende 
agendapunten. 

Advies team 
1. Wethouder W. Stoffer te machtigen de gemeente Nunspeet te vertegenwoordigen tijdens 

de Najaars ALV op 2 december a.s. 
2. De in het voorstel aangegeven opmerkingen/adviezen bij enkele agendapunten mee te 

nemen bij de beraadslagingen en stemming over deze agendapunten. 

Beslissing college 
Conform advies. 

3. ONDERWERP: Vlagprotocol 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23398  POC   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de gemeenten de 
mensenrechtenvlag ontvangen om deze op 10 december, Internationale Dag van de 
Mensenrechten,  te hijsen. Op deze dag werd in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze 
verklaring legde de grondslag voor vele mensenrechtenverdragen, waarvan de betekenis voor 
mensen doorwerkt tot de dag van vandaag en tot in de toekomst. Wij stellen voor de 
mensenrechtenvlag op te nemen in het vlagprotocol. 

Advies team 

• De mensenrechtenvlag opnemen in het vlagprotocol. 

• Instemmen met het aangepaste vlagprotocol. 

Beslissing college 
Conform advies, met de volgende aanvulling op de voorgestelde nieuwe tekst: “of de dag hierna 
indien deze valt op een zondag.” 

4. ONDERWERP: Regeling  oud papier inzamelende instellingen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45366  OR   Weth. Groothuis  Ja  



- 3 - 

Samenvatting 
In de collegevergadering van 4 november 2020 hebt u besloten de overgangsmaatregel voor oud 
papier inzamelende instellingen te verlengen tot en met 2022. Wij stellen u voor om in te 
stemmen met een voortzetting van deze regeling  waarmee een garantieprijs voor deelnemende 
instellingen en afspraken over verrekening van transportkosten worden vastgelegd. 

Advies team 
1. In te stemmen met een regeling oud papier voor inzamelende instellingen voor 2023, 

2024 en 2025 waarbij de huidige oud papier inzamelende instellingen per ton 
aangeleverd oud papier compensatie ontvangen op basis van lopende verwerkings-, op- 
en overslag- en transportcontracten met een minimale vaste opbrengst van netto € 25 per 
ton. 

2. Bij een eventuele keldering van de waarde van oud papier, de geraamde extra lasten 
(voor het dragen van de huur- en transportkosten voor de containers op de brengpunten) 
ten laste brengen aan taakveld 4.3 Afval (onderdeel inzameling oud papier) en mogelijke 
overschrijdingen melden bij de eerstvolgende hoofdlijnenrapportage. 

3. Instemmen met verzenden van bijgevoegde conceptbrief aan de oud papier inzamelende 
instellingen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

5. ONDERWERP: Vergadering Vervoerberaad 23 november 2022  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

811879  ROV  R. Klerks  Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken ten behoeve van het vervoerberaad van 23 November 
2022. Er wordt o.a. een toelichting gegeven over het BO-MIRT. Daarbij ligt de aandacht op de 
bereikbaarheid van de spoorzone bij Zwolle.  De regio en de kop van de Veluwe kunnen hierbij 
een rol spelen door bijvoorbeeld ontwikkelingen bij de stationsomgevingen (denk hierbij aan een 
overstap-hub bij 't Harde en de stationsomgeving-ontwikkeling  bij Nunspeet). Integraliteit is een 
belangrijk thema (ruimtelijke ontwikkelingen, bereikbaarheid, klimaat). 

Advies team 
Voor kennisgeving aannemen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

6. ONDERWERP:  BO Sport 23 november 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

811986 Sl  E. Nagelholt  Weth. Van de Bunte  Ja  

Samenvatting 
Op woensdag 23 november 2022 staat het bestuurlijk overleg sport (BOS) gepland. In dit voorstel 
ontvangt u de agenda, voorzien van een ambtelijk advies. Ook zijn bijgevoegd het verslag van 21-
09-2022, de regionale samenwerkingsagenda en voortgang en de uitkomsten rondom het 
onderzoek voor procesbegeleiding op het thema aangepast en inclusief sporten. 
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Advies team 
1. Kennis nemen van de agenda van het bestuurlijk overleg sport op 23 november 2022 

inclusief ambtelijk advies. 
2. Ten aanzien van agendapunt 3: Wethouder van de Bunte mandateren, om bij positief 

besluit, de overeenkomst voor een regionale coördinator aangepast sporten namens de regio 
te laten ondertekenen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

7. ONDERWERP: Verkiezingen Provinciale Staten/Waterschap 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

808277  Pub   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
Op woensdag 15 maart 2023 worden de verkiezing voor de leden van provinciale Staten en leden 
Algemeen Bestuur Waterschap gehouden. In ons geval voor de provincie Gelderland en 
Waterschap Vallei en Veluwe. Een dubbele verkiezing dus. Die ook in de voorbereiding de nodige 
aandacht vraagt. Voor het houden van deze verkiezingen worden de eerste voorbereiding 
getroffen, waaronder aanwijzing stemlokalen en benoeming stembureauleden. In dit voorstel 
willen wij u daarover op hoofdlijn informeren ook m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en enkele keuzes 
voorleggen. 

Op basis van vrijwilligheid zullen nog wel beschermende coronamaatregelen nodig zijn.  

Verder gaan we in dit voorstel in op de gevolgen van de Nieuwe Procedure Vaststelling 
Verkiezingsuitslagen, waaronder het instellen van een Gemeentelijk Stembureau (GSB).  Omdat 
deze wet ook een aanjager is voor Centrale Stemopneming (CSO) worden in dit voorstel de voor- 
en nadelen van CSO genoemd. Verder komen de vergoedingen voor de soorten 
stembureauleden aan de orde.  

Advies team (tevens beslissing college) 

• De volgende bevoegdheden mandateren conform Bevoegdhedenbesluit gemeente 
Nunspeet: 

a. Instellen van stembureaus en aanwijzen van zittingslocaties en zittingstijden. 
b. Instellen van Gemeentelijk Stembureau (GSB) en aanwijzen zittingslocatie en 

zittingstijden. 
c.  Als gevolg van dictum 1a: het aanwijzen van de stemlokalen. 
d. Als gevolg van dictum 1b: het aanwijzen van het gemeentehuis als locatie voor 

het GSB. 
e. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van het GSB. 
f. Het aanwijzen van tellers/ondersteuners van het GSB. 

• Overgaan tot Centrale Stemopneming voor de komende verkiezingen en na de 
verkiezingen van 15 maart 2023 deze te evalueren. 

• Vergoeding voor stembureauleden voor de jaren 2023 en 2024 vaststellen 
overeenkomstig de in dit voorstel opgenomen tabel. 

8. ONDERWERP: Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

810113  ROV   Weth. Groothuis  Ja 
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Samenvatting 
Bijgaand treft uw college de brief aan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties waarin de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders voor de 
eerste helft van 2023 bekend wordt gemaakt. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 gaat 
uit van het huisvesten van 34  vergunninghouders. Opnieuw een behoorlijke stijging van de 
taakstelling naast de achterstand die is ontstaan.  

Advies team (tevens beslissing college) 

• Kennis te nemen van taakstelling voor de eerste helft van 2023, namelijk het huisvesten van 
34 vergunninghouders. 

• Middels bijgaande brief woningcorporatie Omnia Wonen informeren over de hoogte van deze 
taakstelling voor de eerste helft van 2023 en hen verzoeken om uitvoering te geven aan de 
realisatie van deze taakstelling. 

9. ONDERWERP: Vaststellen uitwerkingsplan Molenbeek Beltmolen ong. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

43655 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
Aan de Beltmolen ligt, naast het in aanbouw zijnde appartementengebouw met supermarkt, een 
perceel grond die nog niet verkaveld is. Voor dit perceel is een uitwerkingsplan opgesteld dat op 
deze locatie 4 woningen mogelijk maakt, in de vorm van een zogenaamde kwadrantwoning. 

Het uitwerkingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, zoals voorgeschreven in de 
Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. 

Advies team (tevens beslissing college) 
Het uitwerkingsplan "Molenbeek Beltmolen ong. "ongewijzigd  vast te stellen. 

10. ONDERWERP: Verzoek middelen i.v.m. huisvestingskosten (subsidie en 
garanderen lening) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

61192  SL   Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
Door Het Venster is een verzoek ingediend om middelen i.v.m. huisvestingskosten voor 
uitbreiding. In de brief wordt gerefereerd aan een subsidie of een garantstelling vanuit de 
gemeente. Inmiddels is gebleken dat de Provincie Gelderland een subsidieregeling beschikbaar 
heeft voor aanpassing en uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen. Deze loopt tot 31 
december 2022 en wordt als voorliggend gezien. Voor het kunnen indienen van de subsidie is wel 
een verklaring van de gemeente Nunspeet verplicht. In deze verklaring moet worden verklaard 
door het college dat het geen bezwaar heeft tegen de aanpassingen tot een 
gemeenschapsvoorziening. 

Advies team (tevens beslissing college) 
Akkoord gaan met bijgevoegde verklaring van geen bezwaar. 
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11. ONDERWERP: Vaststelling subsidie combinatiefunctionarissen Team Nunspeet 
Beweegt 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10458    Weth. Van de Bunte  Ja  

Samenvatting 
Met dit voorstel wordt uw college geïnformeerd over de activiteiten van de 
combinatiefunctionarissen van Team Nunspeet Beweegt in 2021 en wordt u geadviseerd om de 
subsidie over dat jaar definitief vast te stellen. Team Nunspeet Beweegt bestaat uit 2,5 FTE aan 
combinatiefuncties Sport en Bewegen en ontvangt een subsidie van € 145.000,-.  

Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis nemen van de ingediende inhoudelijk en financiële subsidieverantwoording door 

Team Nunspeet Beweegt over 2021.  
2. Op grond van de ontvangen subsidieverantwoording, de subsidie aan Sportbedrijf 

Nunspeet ten behoeve van Team Nunspeet Beweegt vaststellen op € 145.000,-. 
3. Instemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief ter vaststelling gericht aan 

Sportbedrijf Nunspeet. 

12. ONDERWERP: Subsidie combinatiefunctionarissen Team Nunspeet Beweegt 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

58701  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

Samenvatting 
Op grond van de Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2021 heeft Sportbedrijf Nunspeet op 
30 september 2022 een subsidieaanvraag ingediend voor het voorzetten van 2,5 FTE 
combinatiefunctionarissen Sport en Bewegen in 2023. Hiermee wordt Team Nunspeet Beweegt in 
staat gesteld om ook in 2023 uitvoering te geven aan de gemeentelijke sport- en 
beweegstimulering in Nunspeet. In dit voorstel wordt u over deze aanvraag geadviseerd en 
gevraagd om in te stemmen met het toekennen van deze subsidie. 

Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een subsidie aan Sportbedrijf Nunspeet ter hoogte van 

€ 147.900,- voor de bekostiging van de combinatiefunctionarissen in 2023.  
2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde concept beschikking.  
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