
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JUNI 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, 
secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 

1. ONDERWERP: Algemene Ledenvergadering VNG  d.d. 29 juni 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

44687  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Woensdag 29 juni 2022 van 11.30 tot 13.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 van de VNG 
plaats. De ALV is onderdeel van het 2-daagse VNG Jaarcongres dat op 28 juni start. 
De agenda en -stukken kunnen worden gedownload via Agenda en stukken ALV 29 juni 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. Burgemeester C.W.J. Blom te machtigen de gemeente Nunspeet te vertegenwoordigen tijdens de ALV 
op 29 juni a.s. 

2. De in het voorstel aangegeven opmerkingen/adviezen bij enkele agendapunten mee te nemen bij de 
beraadslagingen en stemming over deze agendapunten. 

3. De financiële effecten (€ 30.000,-) voor de Programmabegroting 2023-2026 meenemen in de Financi-
ele verkenning Programmabegroting 2023-2026. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Nieuwe verdeling huur en exploitatiebijdrage binnensportaccommodaties. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

44173  SL   Weth. Van de Bunte   Ja  

 
Samenvatting 
Het Sportbedrijf Nunspeet exploiteert alle binnensportaccommodaties in Nunspeet. Door de komst van het 
sportief recreatiecentrum de Wiltsangh en het afstoten van gymzaal de Piersonstraat en sportcomplex de 
Brake zijn alle huur- en exploitatiebedragen voor 2023 opnieuw berekend en afgestemd op de afmetingen per 
accommodatie. 
 
Advies team 
Instemmen met de nieuwe verdeling van huur- en exploitatiebijdragen 2023 voor de binnensportaccommoda-
ties. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Evenementenbeleid onderdeel geluid. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16593  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 februari 2022 heeft de raad de nota Evenementenbeleid vastgesteld. In hoofdstuk 8 van dit beleid staan 



- 2 - 

de uitgangspunten van dit beleid genoemd. In de separate notitie akoestische onderbouwing (muziek) evene-
menten gemeente Nunspeet, worden deze uitgangspunten verder uitgelegd.  De evenementen die in 2019 
plaatsvonden zijn uitgangspunt voor de akoestische onderbouwing van de verschillende locaties die worden 
genoemd. 2019 was het laatste jaar voor de Corona pandemie dat alle evenementen nog plaatsvonden.  
Per locatie is aangegeven op welke manier kan worden voldaan aan de geluidnormen. Daarmee is het voor 
organisatoren van een evenement aan de voorkant eenvoudig te bepalen hoe de indeling van het evenement 
qua geluidbronnen moet zijn.  
 
Advies team 
1. Het geluidbeleid voor evenementen vast te stellen, vastgelegd in de notitie akoestische onderbouwing (mu-

ziek) evenementen gemeente Nunspeet, datum 7 april 2022. 
2. Het geluidbeleid gezamenlijk met het evenementenbeleid regelmatig te evalueren en waar nodig aan te 

passen.  
3. Het geluidbeleid te publiceren.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Regionale aanbesteding uitvoering Duurzaamheidsloket 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

44448  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Sinds 2016 heeft de regio Noord-Veluwe een regionaal energieloket, Veluwe Duurzaam. In de afgelopen jaren 
is het energieloket gegroeid en verbreed tot een duurzaamheidsloket (klimaatadaptatie, biodiversiteit en circu-
lariteit zijn er bij gekomen). Hierdoor is de omvang van de gezamenlijke overeenkomst voor de deelnemende 
gemeenten over vier jaar hoger dan de Europese drempel van € 215.000 en moet het regionale duurzaam-
heidsloket Europees worden aanbesteed. 
In het Bestuurlijk Overleg Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe van 10 november 2021 is besloten, in af-
stemming met programmateam samenwerkingsagenda CO2-reductie, om de aanbesteding op te starten voor 
de realisatie van een duurzaamheidsloket voor de volgende gemeenten: Gemeente Oldebroek Gemeente Put-
ten Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Elburg en Gemeente Hattem 
Na akkoord vanuit de deelnemende gemeenten zal de aanbesteding conform planning aanvangen (en worden 
gepubliceerd). De planning is gericht op het kunnen aanbesteden in het najaar van 2022, zodat op 1 januari 
2023 het contract in kan gaan. 
 
Advies team 
1. Deel te nemen aan de gezamenlijke (met zes andere regio gemeenten uit de regio Noord-Veluwe) Aanbe-

steding uitvoering Duurzaamheidsloket conform bijgevoegd aanbestedingsdocument. 
2. De begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure te beleggen bij burgemeester en wethouders 

onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Oldebroek en hen hiertoe te machtigen met de mo-
gelijkheid van doormachtiging aan medewerkers van deze gemeente; 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Rol opdrachtgeverschap Omgevingsdienst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46920  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 5 april 2022 heeft uw college gevraagd geadviseerd te willen worden over wat u (in de rol van opdrachtge-
ver) van de Omgevingsdienst mag verwachten. In dit voorstel wordt hier nader op in gegaan. 
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Advies team 
Kennisnemen van het document ‘Kaders voor de Omgevingsdienst’ en instemmen met de reacties die ge-
plaatst zijn bij dit document. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Welzijnssubsidies 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45282 SL  J.M. Elskamp Ja 

 
Samenvatting 
In het bestuurlijk overleg Welzijn van 19 mei 2022 is gesproken over de aanvliegroute voor de subsidie voor het 
jaar 2023, de relatie hiermee tot het raadsakkoord en de voortgang van de uitwerking van de visie sociaal do-
mein gemeente Nunspeet. In een brief aan de Welzijnspartijen wordt de bestuurlijke lijn, zoals geuit in het be-
stuurlijk overleg, bevestigd. 
 
Advies team 
Instemmen met inhoud en verzending van bijgaande conceptbrief aan de welzijnsorganisaties Het Venster, 
Stichting Welzijn Nunspeet, SPCJ/Radix en Oranjehof. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

7. ONDERWERP: Aanvulling voorraad beelden en spelden gemeentelijk Waarderingsteken en sierspelden be-
stuurders. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

43090  SL  Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet uit haar waardering voor inwoners van Nunspeet die zich bijzonder inzetten voor de 
samenleving met het toekennen van een gemeentelijk waarderingsteken. Het huidige gemeentelijke Waarde-
ringsteken bestaat uit een beeldje en zilveren sierspeld én gepersonaliseerde oorkonde. Daarnaast reikt de ge-
meente Nunspeet aan vertrekkende bestuursleden een zilveren sierspeld uit als dank voor hun inzet. De voor-
raad van genoemde beelden en sierspelden is bijna op. De beelden en sierspelden zijn in 2013 ontworpen door 
kunstenaar Monique Spapens die nu een offerte heeft gemaakt voor het aanvullen van de voorraad.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Opdracht geven aan kunstenaar Monique Spapens voor het vervaardigen van 10 beelden, 10 sierspelden 

voor het gemeentelijk Waarderingsteken en 10 sierspelden voor vertrekkende bestuursleden volgens haar 
offerte, zodat de voorraad weer wordt aangevuld. 

2. De kosten (€ 5.250,-) voor het maken van deze beelden en sierspelden eenmalig bekostigen uit de post 
‘onvoorzien incidenteel’, omdat deze kosten gemiddeld maar eens per 10 jaar voorkomen. 

 

8. ONDERWERP: Rechtmatigheidsverantwoording. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45128 POC  Weth. Stoffer Ja 

 
Samenvatting 
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Op 25 mei is het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer behandeld, waarvan de 
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Op dinsdag 31 mei heeft de stemming 
plaatsgevonden en is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Dit is 
een belangrijke mijlpaal op weg naar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De vervolgstap is dat 
de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen. Tevens zal onderliggende regelgeving nog moeten worden 
aangepast. Het heeft relatief lang geduurd voordat het wetsvoorstel kon worden behandeld en om de nodige 
vervolgstappen zorgvuldig te kunnen zetten, is besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, 
in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het 
kalenderjaar 2024 vastgesteld. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennis nemen van de aangepast ingangsdatum invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 
2023. 
 

9. ONDERWERP: Schriftelijke vragen Gemeentebelang met betrekking cybersecurity. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45565 POC  Weth. Stoffer Ja 

 
Samenvatting 
De fractie van Gemeentebelang heeft vragen gesteld met betrekking tot de cybersecurity binnen onze gemeente.  
Advies team (tevens beslissing college) 
De fractie van Gemeentebelang informeren middels bijgevoegde conceptbrief. 
 

10. ONDERWERP: Verlenging inzet m.b.t. vluchtelingen Oekraïne.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45296 SL/WMO  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 

Op 14 juni jl. heeft het GBT besloten om een aantal zaken m.b.t. de inzet voor de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen te verlengen. Dit betreft: 

 De inzet van de 9-persoonsbus ten behoeve van het vervoer voor vluchtelingen; a € 1000,- per maand 
excl. BTW voor de periode 14 juli tot en met 30 september 2022; 

 De inhuur van de coördinator vanuit Nunspeet Biedt Onderdak (verder te noemen NBO) voor 16 uur 
per week voor de periode 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 voor een totaal bedrag van € 
20.160 (ex. BTW); 

 Het verlengen van de werkafspraken met Stichting Present voor de periode 1 augustus tot en met 30 
september 2022. Vooralsnog zijn hier geen extra kosten mee gemoeid;. 

 Het verlengen van de garantstelling sport lidmaatschapskosten voor vluchtelingen in relatie tot de Oe-
kraïne crisis tot in ieder geval 1 oktober 2022. 
 

Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de verlening van de inzet van het busvervoer voor medisch- en schoolgebruik a € 

2.500,- (ex BTW), de inhuur van de coördinator vanuit NBO a 20.160 (ex BTW) en deze bedragen ten 
laste te brengen van het 'werkbudget vluchtelingen Oekraïne'. 

2. Instemmen met het verlengen van de werkafspraken met Stichting Present en de garantstelling sport 
lidmaatschapskosten tot en met 30 september 2022 passend binnen het al toegekende budget. 

11. ONDERWERP: Verlenging 3 partijenovereenkomsten SOH JGGZ huisartsen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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43893 SL/Jeugd  Weth. Elskamp  

 
Samenvatting 
Alle in Nunspeet aanwezige huisartsenpraktijken beschikken momenteel over een door de gemeente Nunspeet 
bekostigde SOH JGGZ. Via Praktijk Gewoonbyzonder is een SOH-JGGZ bij de huisartsen in De Enk gedeta-
cheerd en via EPP één bij de overige huisartsen. Beiden werken vanuit De Enk. Doel is om via de SOH JGGZ 
voor de jeugdige sneller de meest passende ondersteuning te bieden, de kosten van de GGZ te verminderen en 
de samenwerking tussen huisartsen en CJG te verbeteren. De SOH JGGZ voorziet in een behoefte. Voorgesteld 
wordt de 3 partijenovereenkomsten te verlengen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

1. De driepartijenovereenkomst tussen Praktijk Gewoonbyzonder, huisartsen en gemeente met een ad-
dendum te verlengen tot 1 januari 2023, 

2. De driepartijenovereenkomst tussen EPP, huisartsen en gemeente met een addendum te verlengen tot 
1 augustus 2022, 

3. Voor de overeenkomsten genoemd onder 1 en 2 rekening houden met de aangepaste tarieven voor 
Basis GGZ,  

4. Voor de overeenkomsten genoemd onder 1 en 2 rekening houden met de gemiddelde CPI inflatiecor-
rectie van 7,8% voor 2022, toe te passen op de kosten van overhead van de huisartsen. 

 
 


