
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 22 MAART 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: Vergadering AB VNOG 24 maart 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30950  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 maart 2022 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) plaats. De vergaderstukken zijn als bijlage bij dit advies gevoegd. In de toelichting 
vindt u de ambtelijke opmerkingen bij de relevante agendapunten. 
 
Advies team 
Voor kennisgeving aannemen en de aangeleverde informatie gebruiken bij de behandeling van de desbetref-
fende agendapunten. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: aanwijzing Wabo toezichthouders team Openbare Ruimte. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

20976  OR   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om voor een aantal wetten en plaatselijke verordenin-
gen toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van de betreffende regelgeving.  
Dit collegevoorstel regelt de aanwijzing van ambtenaren van het team Openbare Ruimte als toezichthouder.  

 
Advies team 
1. De volgende ambtenaren binnen team Openbare Ruimte als toezichthouder aan te wijzen op grond van de 

artikelen 5.10, lid 3 van de Wabo, 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 15 van de Bo-
menverordening van de gemeente Nunspeet 202:  
 De heer R. (Ronald) van den Hoorn, in de functie van groen-technisch medewerker (HR21 normfunc-

tie: Medewerker Ontwerp en Voorbereiding V); 
 De heer H.B.J. (Henk) Aarten in de functie van opzichter groen (HR21 normfunctie: Medewerker Toe-

zicht IV). 
2.    Het besluit publiceren via bijgevoegd aanwijzingsbesluit. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Schriftelijke vraag PvdA/GroenLinks houden bruiloft in De Berkenhorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29909  VTH   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 7 maart 2002 heeft de fractie van PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over een voorgenomen brui-
loft op de locatie Berkenhorst. Voorgesteld wordt om de vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief. 
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Advies team 
De vragen van de fractie van PvdA/GroenLinks te beantwoorden conform bijgevoegde brief. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de burgemeester het mandaat heeft de brief op een enkel onderdeel 
aan te vullen (maximaal aantal bruiloften volgens gemeentelijk beleid). 
 

4. ONDERWERP: Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14727  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In het masterplan Duurzaamheid 2016 is een van de speerpunten energiebesparing binnen de gemeentelijke 
organisatie. Een van de ambities uit het masterplan 2016, die is overgenomen in het programmavoorstel duur-
zaamheid 2020-2025 is: “CO2 neutrale gemeentelijke organisatie in 2025”. Een van de speerpunten is het ver-
duurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Op dit moment wordt een strategisch plan gemeentelijk vastgoed 
opgesteld. 
Afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd welke maatregelen, die bij kunnen dragen aan de verduurza-
ming van het gemeentelijk vastgoed reeds in 2022 opgepakt kunnen worden. 
 
Advies team 

 Kennis te nemen van de voorgenomen maatregelen; 

 In te stemmen met de voorgenomen maatregelen en het financieringsvoorstel. 
 
Beslissing college 
Conform advies; met de volgende kanttekeningen: 

- eventuele netto-opbrengsten van duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijk vastgoed die geheel of 
gedeeltelijk ten laste komen van de reserve precario, moeten ten gunste van deze reserve komen; 

- een nader advies aan het college voorleggen over te nemen klimaatadaptatiemaatregelen (bijv. afkop-
peling) voor gemeentelijk vastgoed. 

 

5. ONDERWERP: Procesvoorstel Koersnotitie uitvoering tweede fase Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21734  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In maart 2017 is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) vastgesteld. Met de ondertekening van een 
convenant SHP hebben de schoolbesturen (met uitzondering van stichting Aurora) zich gecommitteerd aan het 
SHP en de daarin opgenomen projecten. Inmiddels is er uitvoering gegeven aan een aantal projecten. In 2020 
heeft een eerste evaluatie van het SHP plaatsgevonden. De voorgestelde wijziging betreft een wijziging in de 
fasering van het SHP.  
Op basis van diverse ontwikkelingen wordt voorgesteld in te stemmen met het opstellen van een koersnotitie 
met kaders voor de resterende opgaven in het SHP. 
 
Advies team 

 Instemmen met een herijking van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting door het opstellen 
van een koersnotitie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting; 

 De gemeenteraad via een mededelingenbrief aan de commissie Maatschappij en Middelen informeren over 
de herijking en het opstellen van een koersnotitie SHP. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat ten aanzien van de randvoorwaarde dat het financiële kader van het 
SHP 2017 het uitgangspunt blijft, het voorbehoud geldt dat mogelijke bijstelling daarvan (ook) aan de orde kan 
zijn bij wijzigingen van het normkostensysteem en als het komende coalitieakkoord daarvoor aanleiding geeft.   
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6. ONDERWERP: Opstellen Bodemenergiebeleid 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29283  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bodemenergiesystemen zijn op dit moment al een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Dat zal de ko-
mende jaren nog verder toenemen. Om grip te houden op deze ontwikkeling en om bodemenergiesystemen te 
kunnen vergelijken met  ander energiesystemen, wordt geadviseerd om te onderzoeken wat in Nunspeet de 
potentie is van bodemenergiesystemen en beleid te formuleren onder welke voorwaarden deze systemen kunnen 
worden toegepast. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Adviesbureau Witteveen en Bos d.m.v. bijgevoegde concept opdrachtbrief opdracht geven om een beleids-
notitie met afwegingskader op te stellen; 

 Dit beleid door de gemeenteraad te laten vaststellen. 
 

7. ONDERWERP: Convenanten hulpmiddelen WMO. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18660  Soc   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
De VNG roept gemeenten op om de convenanten “maatwerk toegang Hulpmiddelen” en “meeverhuizen van 
individuele mobiliteitshulp en roerende woonvoorzieningen” te ondertekenen. Inwoners zijn voor hun persoonlijke 
en sociale functioneren sterk afhankelijk van adequate hulpmiddelen die snel beschikbaar zijn. Doel van de con-
venanten is dat de inwoner zo snel mogelijk een hulpmiddel ontvangt en geen hinder heeft van een verhuizing. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met: 
1. de ondertekening van het “Convenant maatwerk toegang Hulpmiddelen”; 
2. de ondertekening van het “Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulp en roerende woonvoor-

zieningen bij een verhuizing”; 
3. de oplegger die hoort bij het “convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulp en roerende woon-

voorzieningen bij een verhuizing”. 
 

8. ONDERWERP: Verlenging aanstelling directeur Sportbedrijf. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

9602  SL   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De huidige directeur is in 2017 bij de start van het Sportbedrijf aangesteld als interim directeur tot oplevering van 
het nieuwe sportcomplex. Het management team van het Sportbedrijf vraagt toestemming tot verlenging van het 
contract tot een half jaar na oplevering. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlengen van de aanstelling met de heer T. Mennen als interim directeur van het Sport-

bedrijf Nunspeet BV. tot 1 augustus 2023. 
2. Wethouder van der Maas mandateren tot het ondertekenen van bijgaande brieven. 
3.  Instemmen met verzending van bijgaande brieven. 
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9. ONDERWERP: Ensia-verantwoording BAG, BGT en BRO 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14933 POC   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Jaarlijks  worden er zelfrevaluaties uitgevoerd naar de taken die de gemeente als bronhouder uitvoert  voor de 
BAG, de BRO en de BGT. Deze zelfevaluatie maakt onderdeel uit van de Ensia-verantwoording. Uit de bijge-
voegde rapportage blijkt dat  het niveau van uitvoering voldoende is, maar dat er ruimte is voor verbetering. Voor 
alle drie de registraties zit deze ruimte in een betere borging. De verbetering hiervan is in gang gezet met de 
herschikking van taken en de invulling van vacatureruimte. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2021 vaststellen. 

 De raad informeren over de uitkomsten van de zelfevaluatie. 

 De rapportage toesturen aan het ministerie van BZK 
 

10. ONDERWERP: Uitspraak in beroep inzake omgevingsvergunning schuilstal Molenpad. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17669  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 december 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het beroep inzake het bouwen van een schuil-
stal aan het Molenpad in Hulshorst. Hierin is het beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar vernietigd 
en het college opgedragen met in achtneming van de overwegingen in de uitspraak een nieuwe beslissing op 
bezwaar te nemen. Volgens de overwegingen van de rechtbank is onvoldoende gemotiveerd waarom aan alle 
voorwaarden om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan is voldaan. Gezien de uitspraak en de daaraan 
ten grondslag liggende overwegingen wordt voorgesteld in de nieuw te nemen beslissing op bezwaar, het be-
zwaar gegrond te verklaren en het primaire besluit te herroepen.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis te nemen van de uitspraak in beroep; 
2. Met in achtneming van de overwegingen in de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen waarin: 
      a. Het bezwaar gegrond wordt verklaard; 
      b. Het primaire besluit wordt herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van   
          een schuilstal aan het Molenpad alsnog wordt geweigerd.  
 

11. ONDERWERP: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

7984  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet vastgesteld. Hiertegen 
zijn twee beroepschriften ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voor-
ziening heeft geleid tot schorsing van het vaststellingsbesluit vanwege onvoldoende duidelijkheid over het leef-
gebied van de das. Naar aanleiding van de uitspraak is  aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onder-
zoek bevestigt dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van het essentieel leefgebied van de das. Wel wordt 
geadviseerd om de looproute van de das beter te borgen in het bestemmingsplan. Naar aanleiding daarvan wordt 
geadviseerd de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 



- 5 - 

De gemeenteraad via de commissie Ruimte en Wonen voorstellen in te stemmen met het wijzigen van het be-
stemmingsplan “Bedrijventerrein Elspeet” overeenkomstig bijgesloten concept. 
 

12. ONDERWERP: Jaarverslag 2021 Adviesraad sociaal domein Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30857  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
De Adviesraad sociaal domein Nunspeet dient op basis van het Huishoudelijk reglement verantwoording af te 
leggen aan het college, middels een (financieel) jaarverslag. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het Jaarverslag en de (financiële) Verantwoording 2021 van Adviesraad sociaal domein Nun-
speet 
 

13. ONDERWERP: Benoeming lid adviesraad Sociaal Domein Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30838  Sl   Weth. Teeninga  Ja 

 
Samenvatting 
De Adviesraad sociaal domein heeft een vacature voor de functie lid adviesraad. De heer Paul Baks heeft gesol-
liciteerd en de sollicitatiecommissie wil hem voordragen ter benoeming door het college. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1.  Instemmen met de benoeming van de heer Paul Baks als lid van de adviesraad.  
2. De zittingstermijn voor 4 jaar vaststellen van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026  
3. Bijgevoegde benoemingsbrief ondertekenen en versturen. 
 
 

14. ONDERWERP: Versterking contractmanagement en (ondersteuning) beleid. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27811 SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Op 4 november hebben de bestuurders Jeugd regionaal samen een wens uitgesproken om de huidige werkwijze 
voort te zetten, te borgen en te verstevigen. De afgelopen drie jaar is er samengewerkt in een netwerk. Waar 
VWS een governance met Gemeenschappelijke Regeling wil verplichten, kiezen we om onze regio om dat de 
komende tijd niet te veranderen. Wel is er uitbreiding nodig van de ambtelijke organisatie. Zowel bij de bedrijfs-
voering (Meerinzicht) als bij beleid om de organisatie robuuster te maken en de transformatiedoelen te realiseren. 
Begin februari is een rapportage opgeleverd door EHdK over de consequenties voor contractmanagement. Deze 
moet nog nader besproken worden, maar gezien de start van de inkoop op 1 april en de verkiezingen met mo-
gelijke bestuurlijke wisselingen wordt nu al een voorstel voorgelegd met een eerste aanzet voor versterking. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In te stemmen met een toevoeging van 100.000 euro aan de begroting van de regionale begroting jeugd (7 

gemeenten).  
2. De kosten voor Nunspeet bedragen € 15.500,=. Deze dekken uit onderdeel bedrijfsvoering jeugdzorg binnen 

taak veld 1.72 maatwerkdienstverlening 18-. Hiervan komt € 3.875,= ten laste van 2023.  
3. In te stemmen met uitbreiding van contractmanagement door 1 FTE via MeerInzicht (97.000 euro) extra in 

te zetten per 1 april 2022 voor 6 gemeenten.  
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4. De kosten voor Nunspeet bedragen € 17.945,=. Deze dekken uit onderdeel bedrijfsvoering jeugdzorg binnen 
taak veld 1.72 maatwerkdienstverlening 18-. Hiervan komt € 4.486,= ten laste van 2023 

5. De jeugdhulpregio Noord Veluwe opdracht te geven om voor de begrotingscyclus 2023 een meerjarig (finan-
cieel) perspectief op te stellen. 

 
 


