
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 26 APRIL 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: Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35164    Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van 
bestuur.  
 
De Woo bestaat uit meerdere onderdelen, het gaat over openbaar maken van overheidsinformatie op verzoek 
(passieve openbaarmaking) en openbaar maken van overheidsinformatie door de gemeente zelf (actieve open-
baarmaking). Daarnaast verplicht de wet ons om de informatiehuishouding op orde te hebben en documenten 
duurzaam te bewaren. Dit collegevoorstel heeft alleen betrekking op de passieve openbaarmaking. Over de 
andere elementen wordt u op een later moment geïnformeerd.  
Met de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022 zijn bestuursorganen verplicht om op grond van artikel 4.7 
van de Woo een of meerdere contactpersonen aan te wijzen die vragen kunnen beantwoorden over de beschik-
baarheid van publieke informatie. Daarnaast stelt de Woo  per 1 mei 2022 de verplichting om de elektronische 
weg te openen voor het indienen van een verzoek en dient het bevoegdhedenregister en de bijbehorende man-
daatregeling te worden aangepast. Het aanwijzingsbesluit is als bijlage toegevoegd. 
 
Advies team 
1. Mevrouw N. de Ruiter aan te wijzen als contactpersoon Woo per 1 mei 2022 via het bijgevoegde aanwij-

zingsbesluit.  
2. Mandaat te verlenen aan alle ambtenaren voor de specifieke bevoegdheden zoals beschreven in artikel 4 

en artikel 5 van de Woo voor de passieve openbaarmaking omtrent Woo-verzoeken. 
3. Het verleende mandaat op te nemen in het bevoegdhedenregister per 1 mei 2022. 
4. De elektronische weg voor het indienen van een verzoek openen per 1 mei 2022 en hiervoor het webformulier 

op de gemeentelijke website aanwijzen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de burgemeester het mandaat heeft in overleg met de opsteller van 
het advies het mandaatbesluit wat betreft het mandaat voor de specifieke bevoegdheden zoals beschreven in 
artikel 4 en 5 van de Woo voor de passieve openbaarmaking omtrent Woo-verzoeken, indien nodig nader af te 
bakenen.  
 

2. ONDERWERP: Garantstelling sport lidmaatschapskosten voor vluchtelingen in relatie tot de Oekraïne crisis. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36489  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
In het college van 22 maart 2022 heeft uw college besloten sporten voor vluchtelingen in relatie tot de Oekraïne 
crisis mogelijk te maken en garant te staan voor de lidmaatschapskosten tot de financiële regelingen bekend zijn. 
In dit voorstel wordt uw verder geïnformeerd over de financiële afhandeling en gevraagd hiermee in te stemmen. 
Ook wordt uw college gevraagd in te stemmen met het versturen van bijgevoegde (concept) brief ter verduidelij-
king aan alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente Nunspeet. 
 
Advies team 
1. Instemmen met het betalen van de lidmaatschapskosten tot in ieder geval 1 juli 2022. De kosten worden 

verantwoord op het ‘werkbudget vluchtelingen Oekraïne’. Via de kwartaalrapportages wordt gemonitord of 
hiervoor ook rijksmiddelen worden ontvangen. 
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2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde (concept) brief ter verduidelijking aan de sport- en beweeg-
aanbieders in de gemeente Nunspeet.  

3. Wethouder van de Bunte mandateren om bijgevoegde (concept) brief te verzenden aan de sport- en be-
weegaanbieders.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

3. ONDERWERP: Principeverzoek Bovenweg 87 Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2299  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Voor het perceel Bovenweg 87/89 in Nunspeet is een principeverzoek ingediend. Op 27 oktober 2020 heeft uw 
college besloten om met initiatiefnemers mee te denken en hen in de gelegenheid te stellen een aangepast 
principeverzoek in te dienen. In de afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd. Inmiddels is een aanvul-
lend principeverzoek ingediend. In principe kan aan de door initiatiefnemer gewenste ontwikkelingen onder voor-
waarden medewerking verleend worden. 
 
Advies team 

 In principe en onder voorwaarden instemmen met het principeverzoek, waarbij o.a. door middel van een 
ondernemersplan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan blijkt en de  noodzaak voor het realise-
ren van een inpandige tweede bedrijfswoning blijkt. 

 Instemmen met versturen concept-brief naar initiatiefnemers. 

 Principebesluit voor advies voorleggen aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Beslissing college 
Het college stemt niet in met een camping op het betreffende perceel en gaat alleen akkoord met een zorg-
boerderij met dagbesteding (dus zonder overnachting). Het college stelt als voorwaarde voor medewerking dat 
zo spoedig mogelijk één aanvraag moet worden ingediend voor het gehele plan: een ontvankelijke en deugde-
lijke aanvraag om omgevingsvergunning voorzien van een ruimtelijke onderbouwing/toelichting en de beno-
digde onderzoeken moet uiterlijk 1 oktober 2022 zijn ingediend. Ook stelt het college als voorwaarde dat na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning eerst de inrit moet worden aangelegd en pas daarna mag 
worden gestart met de andere activiteiten. 
Voor het overige conform advies. 
 
 

4. ONDERWERP: 'Parapluplan Onzelfstandige Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenarbeiders e.a.' 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12176  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 28 januari 2021 is er een voorbereidingsbesluit genomen om onzelfstandige bewoning en logies van arbeids-
migranten/seizoenarbeiders e.a. tegen te gaan. Dit voorbereidingsbesluit moet binnen een jaar gevolgd worden 
door het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan On-
zelfstandige Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenarbeiders e.a.' heeft van 26 januari tot en met 8 
maart 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn 2 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ziens-
wijzen wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 
Advies team 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Onzelfstandige Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/ Seizoenar-
beiders e.a.' en de zienswijzennota, inclusief de daaruit voortkomende wijzigingen,  ter vaststelling aanbieden 
aan de gemeenteraad. 
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Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

5. ONDERWERP: 1e kwartaalrapportage 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36416  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Hierbij wordt u de 1e kwartaalrapportage 2022 aangeboden. Deze merendeels financiële rapportage geeft in-
zicht in de stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten, de geformuleerde indicatoren, 
de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Pro-
grammabegroting 2022-2025. 
 
Advies team 

 Kennisnemen van de 1e kwartaalrapportage 2022. 

 De 1e kwartaalrapportage 2022 ter behandeling aanbieden aan de commissie Maatschappij en Middelen. 

 De financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2022 via begrotingswijziging aanbieden aan de 
gemeenteraad. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de overschrijding van het budget voor “50 jaar Nunspeet” in verband 
met het uitgebrachte jubileumboekje, bij de volgende kwartaalrapportage moet worden verantwoord. 
 

6. ONDERWERP: Toekennen diverse straatnamen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32825  Info   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Er zijn verschillende ruimtelijke plannen waarbij er nieuwe straten ontstaan. Deze moeten worden voorzien van 
een straatnaam. Het gaat dan om het plan "Elspeterbosweg 7-9" in Vierhouten. Ook wordt voorgesteld  i.v.m. de 
vindbaarheid voor hulpdiensten, de speelweide Stakenberg een eigen openbare ruimte naam te geven. 
 
Advies team 

 De straatnaam "Verscholenerf" toekennen aan de straat in plan "Elspeterbosweg 7-9" te Vierhouten. 

 De naam "Speelweide Stakenberg" toekennen aan de speelweide aan de Stakenberg. 

 Voor publicatie van de straatnamen de dorpsvereniging Vierhouten de gelegenheid geven de inzender van 
de gekozen naam op de hoogte te stellen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Schriftelijke vragen Gemeentebelang m.b.t. vertrek Shimano uit Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36207  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De fractie van Gemeentebelang heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. het vertrek van Shimano uit Nunspeet. 
Er wordt voorgesteld de gestelde vragen conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden.  
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Advies team (tevens beslissing college) 
De vragen van de gemeenteraadsfractie Gemeentebelang m.b.t. het vertrek van Shimano uit Nunspeet beant-
woorden conform bijgevoegde conceptbrief.  
 

8. ONDERWERP: Studietoeslag. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36177  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Vanaf 1 april 2022 geldt een basisbedrag voor de studietoeslag voor studenten die door een medische beperking 
naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen. Dit wordt opgenomen in de Participatiewet onder artikel 
36b. De nieuwe regels vervangen de individuele studietoeslagregels uit 2015. Relatief weinig studenten vroegen 
deze toeslag aan en gemeenten hanteerden verschillende bedragen. De verwachting is dat het basisbedrag, op 
leeftijd oplopend tot 300 euro per 1 april 2022, leidt tot effectiever gebruik van de regeling. De regeling wordt 
gefinancierd vanuit middelen die in 2015 voor de studietoeslag aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. 
De toeslag valt niet onder de algemene of bijzondere bijstand, maar een zelfstandige uitkering op grond van de 
Participatiewet. Gemeenten hebben beleidsvrijheid over de invulling van de studietoeslag. Om die reden zijn er 
beleidsregels studietoeslag opgesteld. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De Beleidsregels studietoeslag gemeente Nunspeet 2022 vaststellen. 
 

9. ONDERWERP: Vaststellen jaarverslag Sociale Recherche Samenwerking Noord-Veluwe 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36870  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De Sociale Recherche (SR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) biedt het jaarverslag 2021 aan. De SR SNV is 
sinds 1 januari 2018 ondergebracht bij de gemeente Nunspeet en verricht fraudeonderzoeken voor de gemeen-
ten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Putten. De SR heeft in Nunspeet in 2021 24 onderzoeken afgerond. Over 2021 
is in Nunspeet een bedrag van € 73.175,-- aan fraude opgespoord. Dit bedrag wordt teruggevorderd. De fictieve 
besparing voor de gemeente Nunspeet op jaarbasis is  
€ 22.428,--. Dit zijn besparingen die zijn ontstaan door preventieve en consulterende werkzaamheden van de 
SR waardoor terugvorderingen kunnen worden voorkomen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het jaarverslag van de Sociale Recherche Samenwerking Noord-Veluwe 2021 vast stellen. 
 
 

10. ONDERWERP: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36396  Fin   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Jaarlijks worden de diverse grondexploitaties geëvalueerd en geactualiseerd. Dit gebeurt door middel van het 
Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG). 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De raad voorstellen:  
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1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 vast te stellen. 
2. Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties Molenbeek, Weversweg, De Kolk, Kijktuinen, 

Elspeterbosweg en Bedrijventerrein Elspeet. 
3. Het afsluiten van de grondexploitatie Elspeet Noordwest met een eindwinstneming van € 186.765 en dit 

toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. 
4. De verliezen van de projecten Weversweg, het facilitaire deel van De Kolk en Elspeterbosweg mee te 

nemen bij de berekening van de hoogte van de voorziening risico’s grondexploitatie en daarmee af te 
dekken. 

5. Voor een bedrag van € 1.307.417 een correctie uit te voeren op de eerdere tussentijdse winstnemingen 
voor het gemeentelijke deel van De Kolk en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. 

6. Voor een bedrag van € 36.043 winst te nemen voor het project Kijktuinen en toe te voegen aan de reserve 
grondexploitatie. 

7. Voor een bedrag van € 3.057.446 winst te nemen voor het project Molenbeek en toe te voegen aan de 
reserve grondexploitatie. 

8. Voor een bedrag van € 11.167 winst te nemen voor het project Bedrijventerrein Elspeet en toe te voegen 
aan de reserve grondexploitatie. 

9. Een bedrag van € 38.360 toe te voegen aan de voorziening risico’s grondexploitatie en dit te onttrekken 
uit de reserve grondexploitatie. 

10. De financiële gevolgen van bovenstaande te verwerken bij de jaarrekening 2021. 
 
 


