
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  25 en 26 JULI 2022 
(in de zin van artikel 56, lid 1 van de Gemeentewet) 
Aanwezig: wethouders J. Groothuis en W. Stoffer, locosecretaris  P.F.A. Klein en W. Balfoort. 
Afwezig: burgemeester C.W.J. Blom , wethouders M. van de Bunte en J.M. Elskamp 
 
 

1. ONDERWERP: VNOG meldkamer samenwerking 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50918  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de VNOG een voorgenomen besluit genomen over de nieuwe 
Meldkamer Oost Nederland (MKON), over het onderdeel 'Meldkamer/multidisciplinaire samenwerking. Ten op-
zichte van het voorgenomen besluit is er  een wijziging van de aanmerking als sleutelfiguur.  
Er is tevens een positieve reactie van de BOR (4 juli).  
 Het Algemeen Bestuur kan nu het voorgenomen besluit van 24 maart definitief maken. Het eerst volgende re-
guliere Algemeen Bestuur is echter pas op 3 november en dat is te laat.   
Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor om het definitieve besluit schriftelijk te behandelen. De andere vier re-
gio’s in Oost 5 pakken dit naar verwachting op vergelijkbare wijze aan 
 
Advies team 
Instemmen met de inrichting van de samenwerking tussen de vijf veiligheidsregio’s in Oost Nederland voor de 
gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie en -taken voor brandweer multidisciplinaire samenwerking 
zoals nader uitgewerkt in bijlage 1 definitief vast te stellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Vergadering gemeentelijke monumentencommissie d.d. 22 juni 2022 en Jaarverslag 2021 
van de monumentencommissie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18554 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college het verslag van de vergadering van de monumentencommissie gehouden op 22 
juni 2022. Daarnaast ontvangt uw college het jaarverslag 2021 van de gemeentelijke monumentencommissie. 
Met dit jaarverslag legt de monumentencommissie verantwoording af wat betreft haar activiteiten. Het jaarver-
slag is vrijdag 13 mei 2022 aangeboden en toegelicht tijdens een gesprek met de toenmalige portefeuillehou-
der wethouder L.M. van der Maas. 
 
Advies team 

 kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de monumentencommissie.    

 kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de monumentencommissie.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Grondruil Gortelseweg/Tongerenseweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

31865  ROV   Weth. Groothuis  Ja  
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Samenvatting 
De eigenaar van de woning aan de Tongerenseweg 20 te Vierhouten wil gronden ruilen met de gemeente. 
Daarbij kan deze eigenaar dan een deel van het zandpad aan de Tongerenseweg in eigendom verwerven en 
krijgt de gemeente een grondpositie langs de Gortelseweg. Met dit laatste verwerft de gemeente ruimte om de 
verkeersveiligheid langs de Gortelseweg te verbeteren door bijvoorbeeld de aanleg van een vrij liggend fiets-
pad. Daarnaast wil deze eigenaar dat de gemeente alvast uitspreekt dat zij meewerkt om de recreatiewoning 
die tot zijn eigendommen behoort, te herbestemmen tot volwaardige woning. 
 
Advies team 

 De eigenaar een finaal voorstel doen voor een grondruil middels de concept brief die als bijlage is toege-
voegd aan dit voorstel.  

 Afwijzen van de door de eigenaar gestelde voorwaarde aan deze grondruil dat de gemeente alvast een uit-
spraak doet dat zij gaat meewerken aan het verzoek tot wijziging van de bestemming van de recreatiewo-
ning aan de Tongerenseweg 16 en de gevraagde koppeling derhalve niet mee te nemen in de grondruil.  

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat de brief over het collegebesluit tijdens een gesprek met de portefeuil-
lehouder persoonlijk aan de eigenaar wordt overhandigd en dat naar aanleiding van dit gesprek het onderwerp 
‘herbestemming recreatiewoning tot reguliere woning’ wellicht opnieuw aan het college moet worden voorge-
legd.  
 

4. ONDERWERP: Participatieproces tracékeuze Bovenweg i.h.k. 't Hul-Noord 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10480 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In 2021 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie ’t Hul-Noord vastgesteld. Bij de vaststelling van de Structuur-
visie heeft de raad besloten dat de Bovenweg de hoofdontsluiting wordt voor de nieuwe woonwijk en dat de 
tracékeuze in samenspraak met omwonenden van de Bovenweg tot stand komt. Het participatieproces is hier-
voor opgestart en doorlopen. Voor de tracékeuze zijn een aantal varianten opgesteld. Op basis van het afwe-
gingskader komt variant 8 als voorkeursvariant naar voren en is de conclusie dat deze variant meeste recht 
doet aan alle belangen. 
 
Advies team 

 Kennisnemen van het participatieverslag; 

 Instemmen met de onderzochte varianten, het afwegingskader en de scores; 

 De raadscommissie voorstellen om in te stemmen met het uitwerken van tracévariant 8 als voorkeurstracé. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

5. ONDERWERP: Leefgeld Oekraïne en vakantiewerk 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50531  Soc.   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Oekraïense vluchtelingen ontvangen maandelijks leefgeld op grond van de Regeling opvang ontheemden Oe-
kraïne (ROOO). Hierin is belegd dat het leefgeld wordt stopgezet, wanneer de vluchteling werk heeft. Er zijn 
signalen dat sommige gemeenten afwijken van de ROOO en in het geval van vakantiewerk voor jongeren het 
leefgeld door blijven betalen. Afwijken van de ROOO creëert rechtsongelijkheid, zodoende is het afwijken van 
de ROOO in geval van vakantiewerk niet wenselijk. 
 
Advies team 
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In het kader van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid niet afwijken van de ROOO en het leefgeld voor Oekra-
iense vluchtelingen uitvoeren zoals vastgelegd in de ROOO. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: BRK Levering 2.0, Basisregistratie Kadaster 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47765  Info   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
De Basisregistratie kadaster wordt eind 2022 op een andere manier aangeboden aan de gemeente. Daardoor 
moet de huidige software worden aangepast door de verschillende leveranciers. 
 
Advies team 

 Het in het nieuwe beleid 2022 opgenomen bedrag van € 10.000,- voor de BRK 2.0 beschikbaar stellen. 

 Het resterende bedrag (€ 11.530) dekken uit de investering aanbesteding Belasting\BAG. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Kwartaalrapportages 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36416  Fin   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Hierbij wordt u de 2e kwartaalrapportage 2022 aangeboden. Deze uitgebreide rapportage geeft inzicht in de 
stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde maatregelen (met betrekking tot de elementen kwali-
teit en tijd), de programma’s en projecten, de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredie-
ten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2022-2025. 
 
Advies team 

 Kennisnemen van de 2e kwartaalrapportage 2022. 

 De 2e kwartaalrapportage 2022 ter behandeling aanbieden aan de commissie Maatschappij en Middelen. 

 De financiële consequenties van de 2e kwartaalrapportage 2022 via begrotingswijziging aanbieden aan de 
gemeenteraad. 

 De raad voor te stellen een bedrag van € 13.000,-- te onttrekken aan de reserve Precario ter dekking van 
de lagere afrekening precario 2021 op het taakveld 9.64 Belastingen overig. 

 De raad voor te stellen een bedrag van € 336.796,-- uit taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+  te storten in 
de reserve Beschermd wonen. 

 De raad voor te stellen de reserve Sociaal domein op te heffen en het restantbedrag van € 238.399,-- vrij te 
laten vallen ten gunste van de exploitatie. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 


