
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 FEBRUARI 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: Dienstverleningsovereenkomst ODNV 2022 en 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16858  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In uw vergadering van 26 oktober 2021 hebt u besloten aan Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) een prijs-
aanbieding te doen voor voortzetting van de dienstverlening in 2022 en 2023.Het betreft specifiek dienstverle-
ning op gebied van salarisadministratie, financiële administratie en ICT.  
Uw prijsaanbieding is door ODNV geaccepteerd. De dienstverlening wordt in ieder geval in 2022 en 2023 voort-
gezet. Daarna bestaat de mogelijkheid om deze tweemaal met een jaar te verlengen. Om de specifieke afspra-
ken rondom deze dienstverlening goed vast te leggen, is een overeenkomst nodig. Wij bieden u een concept 
dienstverleningsovereenkomst aan. Deze is grotendeels gebaseerd op de overeenkomst uit de achterliggende 
jaren. Enkele ondergeschikte onderdelen zijn aangepast aan de offerte aanvraag van 11 oktober 2021 en de 
prijsaanbieding van 28 oktober 2021. De offerteaanvraag en prijsaanbieding maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast worden als bijlagen bij de dienstverleningsovereenkomst een 
Service Level Agreement en een verwerkersovereenkomst ondertekend. Deze documenten treft u hierbij even-
eens in concept aan. Overigens wordt met ingang van 1 januari 2022 al conform de nieuwe (prijs)afspraken 
gewerkt. De overeenkomst dient ter bekrachtiging hiervan. 
 
Advies team 
Instemmen met de concept dienstverleningsovereenkomst 2022 en 2023 ODNV – gemeente Nunspeet, inclu-
sief bijlagen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Vlagprotocol 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

22398  POC   P. Teeninga Ja  

 
Samenvatting 
In de raadsvergadering van 30 september jl. heeft de raad uw college verzocht een vlagprotocol op te stellen 
waarin wordt bepaald bij welke incidentele gelegenheden de bij deze gelegenheid behorende vlag wordt gehe-
sen. 
 
Advies team 
De raad via de commissie Algemeen Bestuur voorstellen in te stemmen met het vlagprotocol 
 
Beslissing college 
Het vlagprotocol conform advies vastgesteld en dit ter kennisneming voorleggen aan de commissie Algemeen 
Bestuur.  
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3. ONDERWERP: Eerste kwartaal 2022 - Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op toegangs-
bewijzen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12889  SL  Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het kabinet heeft in januari 2022 opnieuw besloten een specifieke uitkering te verstrekken van 34,5 miljoen per 
maand voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties 
waar dat nodig is. De specifieke uitkering wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verdeeld naar rato 
van het aantal inwoners op 1 januari 2021. Voor de gemeente Nunspeet betekent dit een eenmalige bijdrage 
van € 107.072,-- voor de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022. Voorgesteld wordt dit bedrag  wederom – 
zoals de eerdere specifieke uitkering van het kabinet voor 22 september t/m 31 december 2021 - als subsidie 
onder voorwaarden te verstrekken aan organisaties in de sectoren zoals Sport, Horeca en Cultuur, inclusief 
georganiseerde evenementen in de gemeente Nunspeet die verplicht zijn coronatoegangsbewijzen te controle-
ren en dit ook echt doen. 
 
Advies team 
1. Besluiten om het gehele beschikbare budget van de gemeente Nunspeet van € 107.072,--  voor de periode 

1 januari t/m 26 maart 2022 te verdelen onder de bedrijven, verenigingen en organisaties die corona-toe-
gangsbewijzen moeten controleren in de gemeente Nunspeet, zoals organisaties in de horeca, evenemen-
tenbranche, cultuur- en/of sportsector. Als tegemoetkoming in de kosten is voor hen een eenmalige bij-
drage van maximaal € 2.000,-- beschikbaar. 

2. De beschikbare middelen voor de gemeente Nunspeet aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veilig-
heid voor het totaalbedrag van € 107.072,--.  

3. De ‘Tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2022’ vast te stel-
len en publiceren.  

4. Instemmen met de bijgevoegde voorwaarden, aanvraagformulier en tools voor de aanvraag van de eenma-
lige bijdrage in 2022. Via de website van de gemeente kan een aanvraag voor de eenmalige bijdrage wor-
den ingediend  voor subsidie - over de periode 1 januari t/m 26 maart 2022 - tot en met 1 mei 2022 en deze 
worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat indien - in verband met het vervallen van het coronatoegangsbewijs - 
door de rijksoverheid een lagere bijdrage voor de gemeente Nunspeet wordt vastgesteld, dit lagere bedrag als 
maximumbudget voor het toekennen van bijdragen geldt. 
 
 

4. ONDERWERP: Bejaagbaarheid Landgoed Hulshorst.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

9397  OR   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op verzoek van de portefeuillehouder gemeentelijk faunabeheer is gevraagd advies uit te brengen over een 
verzoek van een lokale jager voor een toestemming tot beheer en schadebestrijding van de fauna op het land-
goed Hulshorst i.h.k.v. de Wet natuurbescherming. Naar aanleiding daarvan is de nut en noodzaak van fauna-
beheer op het landgoed Hulshorst en de mogelijkheid van bejaagbaarheid onderzocht. Dit advies doet u een 
voorstel hiertoe. 
 
Advies team 
Instemmen met het afgeven van een toestemming tot beheer en schadebestrijding van de fauna op het land-
goed Hulshorst i.h.k.v. de wet natuurbescherming  aan Natuurmonumenten onder de geformuleerde voorwaar-
den. 
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Beslissing college 

 Het beheer en de schadebestrijding van de fauna op het landgoed Hulshorst in het kader van de Wet na-
tuurbescherming toewijzen aan Vereniging Faunbeheer Nunspeet. 

 De wethouders Groothuis en Storteboom gaan een gesprek aan met Natuurmonumenten over het wildbe-
heer in de omgeving van landgoed Hulshorst. 

 

5. ONDERWERP: Raadsvragen Herstructurering Droombad Hoophuizen, Varelseweg 211 Hulshorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16029  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De fractie van PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de herontwikkeling van het recreatieter-
rein Droompark Bad Hoophuizen te Hulshorst. Voor de betreffende vragen en bijbehorende beantwoording, 
wordt u verwezen naar de bijgevoegde concept-antwoordbrief. 
 
Advies team 
De vragen van de fractie van PvdA/GroenLinks te beantwoorden volgens de inhoud van de  bijgaande concept-
antwoordbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Evaluatie gemeentelijk woonbeleid. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23648  POC   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De Rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (hierna: de RKC) heeft 
een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het woonbeleid in de vier gemeenten. Met het onderzoek wil 
de RKC de gemeenteraden ondersteunen in hun kader stellende en controlerende rol, met als belangrijkste 
aandachtspunt de realisatie van voldoende passende woningen. In dit rapport zijn de uitkomsten van dit onder-
zoek voor  gemeente Nunspeet beschreven. 
 
Advies team 

 Kennis nemen van het concept rapport Evaluatie gemeentelijk woonbeleid. 

 De rekenkamercommissie voorzien van een bestuurlijke reactie conform bijgevoegde conceptbrief 
 
Beslissing college 
Conform advies.  
 

7. ONDERWERP: Beoordeling Programmabegroting 2022-2025 en vorm financieel toezicht Provincie Gelder-
land. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16377  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Van de Provincie Gelderland is een besluit ontvangen naar aanleiding van de beoordeling van de Programma-
begroting 2022-2025. In dit besluit geeft de provincie aan dat de gemeente Nunspeet voor 2022 in aanmerking 
komt voor repressief toezicht. 
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Advies team 
Het besluit, inzake het financieel toezicht 2022 en de beoordeling van de Programmabegroting 2022-2025, van 
de Provincie Gelderland voor kennisgeving aannemen en ter kennisname aanbieden aan de commissie Maat-
schappij en Middelen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de periodieke actualisatie van beheer- en onderhoudsplannen, zoals 
het beleids- en beheerplan wegen en het afvalwaterketenplan, een vaste plaats moet krijgen in de P&C-cyclus.  
 

8. ONDERWERP: Evaluatie drainage wijk De Brake 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25901  OR   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Als afhechting van de monitoring van de goede werking van het in 2013 aangelegde drainagestelsel in de wijk 
de Brake zou na twee eerdere onderzoeken een laatste monitoring plaatsvinden ter evaluatie. Dat onderzoek 
heeft inmiddels plaatsgevonden. De conclusie van het onderzoek is dat de aanwezige horizontale drainage 
leidt tot voldoende ontwatering van het gebied en dat de werking van het drainagestelsel op orde is. 
 
Advies team 

 Vast te stellen dat de aanleg van het horizontale drainagestelsel heeft geleid tot voldoende ontwatering van 
de wijk De Brake. 

 Het niet meer gebruikte verticale drainagesysteem te ontmantelen. 

 Het aantal te monitoren peilbuizen terug te brengen tot de drie in het rapport van Aveco de Bondt ge-
noemde. 

 De commissie via de reguliere mededelingen op de hoogte te brengen van de uitkomsten. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

9. ONDERWERP: Coronaondersteuning lokale culturele instellingen op basis van rijksbijdrage lokale cultuur. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

6081  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Via de september- en decembercirculaire 2021 is door het Rijk een bedrag van in totaal € 126.907,--  verstrekt 
voor coronaondersteuning om de instandhouding van de lokale cultuur te bevorderen. Aangevuld met een res-
tant van een zelfde bijdrage via de decembercirculaire 2020 van € 1.721,-- is een totaalbedrag van € 128.628,-- 
inzetbaar. Wij hebben verzoeken om coronaondersteuning ontvangen van Veluvine Nunspeet Beheer 
CV/Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet en Stichting Museum Nunspeet/het Noord-Veluws Museum. Hierbij 
wordt u een voorstel gedaan om een bedrag van € 100.000,-- van de rijksbijdrage rechtstreeks in te zetten 
waar deze het hardst nodig is vanwege de effecten van de coronamaatregelen, namelijk voor de twee hiervoor 
genoemde instellingen. U wordt voorgesteld om de resterende € 28.628,-- te reserveren voor eventuele ver-
zoeken om ondersteuning die nog kunnen volgen van andere kleinere lokale culturele instellingen. 
 
Advies team 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschotsubsidie van € 60.000,-- aan Veluvine Nunspeet 

Beheer CV/Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet op basis van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet 
bestuursrecht.   

2. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschotsubsidie van € 40.000,-- aan Stichting Museum 
Nunspeet/het Noord-Veluws Museum op basis van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuurs-
recht.   

3. Instemmen met het reserveren van een bedrag van € 28.628,-- van de rijksbijdrage voor eventuele ver-
zoeken om ondersteuning die nog kunnen volgen van andere kleinere lokale culturele instellingen. 
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4. Instemmen met dekking vanuit de stelpost uitkering gemeentefonds Lokale cultuur, en een bedrag van          
€ 88.628,-- overhevelen naar taakveld 7.3 en een bedrag van € 40.000,-- overhevelen naar taakveld 7.4. 

5. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde beschikkingen.   
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

10. ONDERWERP: Aanpassing koppen Dorpsstraat. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23650 ROV   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
In de Centrum en detailhandelsvisie van 2015 en in het werkplan van het Programma Centrum was een opge-
nomen om de “Koppen” van de Dorpsstraat te verbeteren. De uitwerking hiervan die samen met NOS (onder-
nemersvereniging) en PWT (plaatselijke werkgroep Toegankelijkheid) is gemaakt,  wordt u nu voorgelegd. 
Deze betrokkenen stemmen volledig in met de ontwerpen. 
 
Advies team 
- Instemmen met bijgevoegde voorlopige ontwerpen en met het laten uitvoeren er van. 
- Instemmen met het laten vervallen van 3 parkeerplaatsen ten noorden van de Harderwijkerweg. 
- De kunstobjecten uitzonderen van besluitvorming en later verder onderzoeken en voorleggen aan het col-

lege. 
- De ontwerpen en het besluit ter kennisname voorleggen aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat moet worden onderzocht of in de omgeving van de entree Harderwij-
kerweg nieuwe parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd ter compensatie van vervallen parkeerplaatsen.  
 

11. ONDERWERP: Inzet van abri’s voor maatschappelijke doeleinden 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25090  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van Nunspeet de motie 'Proactieve en gerichte communicatie' 
aangenomen. De strekking van de motie is een oproep aan het college om reclameruimte in abri’s/bushaltes te 
gaan inzetten om de bekendheid van sociale voorzieningen te vergroten. De raad heeft daarbij verzocht om 
een voorstel over dit onderwerp voor te leggen aan de raadscommissie Algemeen Bestuur. In dit college voor-
stel wordt u hierover nader geïnformeerd.  
 
Advies team 

 Conform de algemene communicatielijn van de gemeente de inzet van abri's als een communicatiemiddel 
toevoegen aan de hand van analyse waarin ingegaan wordt op de aanleiding, de doelgroep, de boodschap 
en de beschikbare financiën  

 Deze inzet laten plaatsvinden aan de hand van een nadere analyse in de uitwerking van het beleidsplan 
Sociaal Domein. 

 Instemmen met het versturen van bijgevoegd commissievoorstel aan raadscommissie Algemeen Bestuur 
van de gemeenteraad van Nunspeet 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
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12. ONDERWERP: Voorstel subsidie 2021-2022 Kansrijk wonen en tijdelijke opvang Strausserf 6/8 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19793  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Kansrijk wonen biedt op de Noord-Veluwe een laagdrempelige vorm van wonen en begeleiding (o.a. met de 
inzet van vrijwilligers) aan (zwerf)jongeren. Omdat er jongeren uit de hele regio instromen is dit product regio-
naal ingekocht. In 2021 is de gemeente Nunspeet benaderd door Omnia Wonen met het aanbod van twee 
(zorg) woningen aan de Strausserf. Na uitgebreid overleg lijkt kansrijk wonen de meest geschikte partij om de 
woningen in te zetten voor kwetsbare inwoners voor kansrijk wonen en tijdelijke opvang (kansrijk plus). Zij heeft 
hiervoor in december 2021 een subsidieaanvraag voor   € 116.682,- ingediend bij de gemeente Nunspeet voor 
2021-2022. 
 
Advies team 

 Instemmen met het verlenen van een subsidie aan kansrijk wonen voor de opstart van een extra kansrijk 
wonen woning voor 2021 en 2022 van totaal € 69.198,- . 

 Instemmen met het onderzoeken van de mogelijkheid van regionale financiering van de woning die voor 
kansrijk wonen wordt ingezet, passend bij de regionale ambitie. 

 Instemmen met het verlenen van een subsidie voor 2021 en 2022 van totaal € 47.484,- voor een woning 
voor tijdelijke opvang (kansrijk plus) volgens de lokale opgaven. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

13. ONDERWERP: Principeverzoek Merelweg 39, Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16776  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Naar aanleiding van een oriënterend overleg is door de eigenaar van het perceel Merelweg 39 in Elspeet een 
principeverzoek ingediend. Het ingediende principeverzoek bestaat uit diverse onderdelen. Het initiatief bestaat 
uit het duurzaam kweken van bloemen, groente en fruit ten behoeve van een pluktuin, het realiseren van een 
koffie/theeschenkerij (tuin), het aanbieden van workshops bloemschikken en het aanleggen van parkeerplaatsen 
voor bezoekers. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan de punten 2 tot en met 4 zoals genoemd is dit 

voorstel. 
2. Geen medewerking verlenen aan punt 1 zoals genoemd in dit voorstel.   
 

14. ONDERWERP: Terrashuur tijdens corona maatregelen in 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25095  ROV   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De horeca heeft zwaar te lijden onder de maatregelen om corona te beperken. Om hen enigszins te steunen 
wordt voorgesteld dat de verruimde opzet van terrassen op gemeente grond door de 1,5 m regel niet wordt 
doorbelast in de huur in 2022. Daarnaast dat in perioden van gedwongen sluiting van de horeca (indoor) of ook 
outdoor, de huur van gemeentegrond naar rato van openstelling wordt berekend. Dit in lijn met de B&W besluiten 
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over 2020 en 2022. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het doorberekenen van de huur aan de horecaondernemers voor gebruik gemeentegrond 

voor terrassen naar rato van openstelling van in 2022. 
2. Instemmen met een verruimde opstelling van terrassen op gemeente grond i.v.m. de 1,5 m regel, zonder 

deze extra meters door te berekenen in de huur over 2022. 
3. Bij knelpunten over ruimtegebruik tijdens evenementen of markt uitgaan van de meters genoemd in de huur-

overeenkomst en van het evenementenbeleid.   
4. Betreffende ondernemers hierover informeren. 
5. Instemmen met dekking van de eventuele  inkomstenderving a.g.v. punt 1 uit het coronacrisis-budget. 
 

15. ONDERWERP: Collegeverklaring 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14933 POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het college legt jaarlijks verantwoording af over de informatieveiligheid middels ENSIA. Over een deel van deze 
verantwoording legt het college een collegeverklaring af. Deze verklaring dient voor de verticale verantwoording 
richting de ministeries van Binnenlandse zaken en Sociale zaken. De collegeverklaring wordt getoetst door een 
externe auditor. De verantwoording gaat over beide DigiD-aansluitingen  (iBurgerzaken en het digitale loket) en 
over het gebruik van Suwinet. Op basis van de zelfevaluatie komen we tot de conclusie dat het gebruik van 
Suwinet niet volledig voldaan aan de getoetste normen. De tekortkomingen betreffen de analyse van loggings 
en de training van nieuwe medewerkers m.b.t. het gebruik van Suwinet. 
Er wordt een verbeterplan opgesteld om volledig aan deze normen te gaan voldoen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen 1 en 2 vaststellen en ondertekenen. 

 De stukken ter toetsing toesturen aan de auditor.  
 

16. ONDERWERP: Spoedaanvraag onderwijshuisvesting Verschoorschool 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16350  Fin   Weth. van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente heeft een spoedaanvraag huisvesting namens de Verschoorschool ontvangen. Aanleiding is de 
huuropzegging van Groenelaantje 35 en de verkoop van dit pand door de huidige eigenaar. De gemeente heeft 
met de huidige eigenaar een gebruikersovereenkomst tot 1 augustus a.s. gesloten. Daarom wordt voorgesteld 
deze spoedaanvraag onderwijshuisvesting af te wijzen. Hier is geen sprake van een calamiteit die een spoed-
aanvraag nodig maakt. De voorbereidingen voor de (tijdelijke) huisvesting van de school na 1 augustus a.s. zijn 
ook inmiddels gestart. Hierover wordt u later nader geadviseerd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De spoedaanvraag onderwijshuisvesting Verschoorschool afwijzen. 
 
 


