
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 SEPTEMBER 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: Vergadering Algemeen Bestuur VNOG halfjaarrapportage 28/09/2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

57376  Poc    Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 28 september 2022 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord en 
Oost Gelderland (VNOG). De vergaderstukken zijn als bijlage bij dit advies gevoegd. In de toelichting vindt u de 
ambtelijke opmerkingen bij het enige agendapunt de halfjaarrapportage  2022 VNOG 
 
Advies team 
Voor kennisgeving aannemen en de aangeleverde informatie gebruiken bij de behandeling van het agendapunt  
halfjaarrapportage  2022.  
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat - naar aanleiding van de derde bullet van het aan het einde van het 
collegevoorstel geformuleerde advies - er alleen een prestatiekaart ter kennisneming naar de commissie AB 
gaat indien deze kaart specifiek betrekking heeft op de gemeente Nunspeet. 
 

2. ONDERWERP: Garantstelling lidmaatschapskosten sporten voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36489  SL    Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 24 juni 2022 heeft uw college ingestemd met het verlengen van de betaling van sport lidmaatschapskosten 
voor vluchtelingen in relatie tot de Oekraïne crisis tot 1 oktober 2022. Uw college wordt gevraagd in te stem-
men met het verlengen van de regeling tot en met 31 december 2022 en daarna te beëindigen.  
 
Advies team 
Instemmen met het betalen van de lidmaatschapskosten tot en met 31 december 2022. De kosten worden ge-
dekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor garantstelling lidmaatschapskosten sport binnen het 
'werkbudget vluchtelingen Oekraïne'.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren 29 september 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

51441  SL  Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 29 September 2022 wordt de Algemene Vergadering van Gastvrije Randmeren gehouden. De 
agenda met bijbehorende stukken treft u hierbij aan. Bij ieder agendapunt treft u een korte toelichting en advies 
over de inbreng van de gemeente Nunspeet via de aangewezen afgevaardigde in de Algemene Vergadering, 
wethouder Van de Bunte. 
 
Advies team 



- 2 - 

1. Kennis nemen van agenda en stukken. 
2. Inbreng leveren op 29 september 2022 in de AV van Gastvrije Randmeren via wethouder Van de Bunte. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Vragen over opvang asielzoekers en flexwoningen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

54924  ROV    Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door de fractie van de ChristenUnie zijn vragen gesteld over de opvang van asielzoekers en over flexwonin-
gen. Deze vragen zijn in bijgevoegde (concept) antwoordbrief beantwoord. 
 
Advies team 
In te stemmen met bijgaande (concept) antwoordbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: SPUK IJZ 3e en 4e tranche 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

56482  SL   Weth. van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De Rijksoverheid heeft een specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) ingesteld voor compensatie 
van mogelijke exploitatietekorten als gevolg van sluiting door opgelegde coronamaatregelen. De gemeente Nun-
speet heeft een aanvraag ingediend voor een compensatie over het geleden verlies in de periode eind 2021 en 
januari 2022 voor de zwembad-exploitatie van Sportbedrijf Nunspeet.  Uw college wordt nu voorgesteld om dit 
bedrag beschikbaar te stellen aan Sportbedrijf Nunspeet zodra de definitieve toekenning ontvangen is.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een aanvullende exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Nunspeet ter hoogte 

van € 61.998,- voor de dekking van het negatieve zwembad-exploitatietekort.    
2. De financiële consequenties van de ontvangen uitkering en de uitbetaling binnen taakveld 7.2.1 Sportaccom-

modaties verwerken in de eerstvolgende managementrapportage. 
3. Instemmen met het versturen van bijgevoegde concept beschikking. 
 

6. ONDERWERP: Protocol Datalek 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

20848  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In het privacybeleidskader Gemeente Nunspeet 2020-2024 is opgenomen dat het college voorziet in een proce-
dure voor privacyincidenten. In bijgaand protocol zijn afspraken met betrekking tot de behandeling en beoordeling 
van privacy incidenten opgenomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Protocol privacy incidenten Gemeente Nunspeet 2022 vast te stellen. 
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7. ONDERWERP: Vaststellen Bestemmingsplan Essenburgweg 14, Hulshorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23115  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Ter stimulering van het restaureren van het monument en het slopen van opstallen op het perceel Essenburgweg 
14 in Hulshorst heeft uw college ingestemd met het verlenen van medewerking aan een herontwikkeling op het 
betreffende perceel Essenburgweg 14 in Hulshorst. Het plan voorziet in de uitbreiding van het monument en de 
mogelijkheid om twee vrijstaande woningen te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het  bestemmingsplan kan ongewijzigd 
vastgesteld worden. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De raad, via de commissie Ruimte en Wonen, middels bijgesloten voorstel, adviseren het bestemmings-
plan vast te stellen. 

 Instemmen met de concept-overeenkomst. 

 

8. ONDERWERP: Principeverzoek Veenweg 66 Elspeet voor een bedrijfsloods 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53520  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op het perceel Veenweg 66 in Elspeet is een hoveniersbedrijf gevestigd. Verzocht wordt 300 m2 aan bebouwing 
dat nog gebouwd mag worden, op een plek buiten, maar aansluitend aan, het bouwblok terug te mogen bouwen. 
Een andere strook wordt weer ingericht als Natuur – Landschap. Het bestemmingsplan Buitengebied 2019 biedt 
hiervoor geen ruimte, maar ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren om medewerking te verlenen aan het verzoek. 
Bij een positief besluit kan dit verzoek worden meegenomen in het veegplan voor het buitengebied. Er wordt een 
overeenkomst gesloten met verzoeker waarin onder andere planschade en landschappelijke inpassing is opge-
nomen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In principe besluiten medewerking te verlenen aan het verzoek.  
2. Een overeenkomst sluiten waarin onder andere planschade en landschappelijke inpassing zijn opgenomen.  
3. Dit verzoek voorleggen aan de commissie Ruimte en Wonen.  
4. Verzoeker op de hoogste stellen van uw besluit via de bijgevoegde conceptbrief.  
 

9. ONDERWERP: Samenwerkingsovereenkomst netwerk dementie Noordwest-Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

56702  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
In het regionale netwerk dementie Noordwest-Veluwe zitten gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, zorg-
aanbieders, apothekers etc. Zij werken met elkaar samen en stemmen af om de zorg en ondersteuning aan 
mensen met dementie zo optimaal mogelijk vorm te geven. In 2021 heeft de netwerkregisseur de opdracht ge-
kregen het netwerk beter vorm te geven. Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur en een nieuwe begroting. E.e.a. 
is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd van 500 euro naar 
2000 euro. Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met deze samenwerkingsovereenkomst, inclusief de jaar-
lijkse kosten. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
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1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst netwerk dementie Noordwest-Veluwe. 
2. In te stemmen met de jaarlijkse bijdrage van € 2.000 in de jaren 2022 t/m 2025. 
3. Wethouder Elskamp te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Nunspeet te 

ondertekenen. 
 

10. ONDERWERP: Deelname Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52937  Pub   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Voor burgers en overheden is het van groot belang dat burgers correct geregistreerd staan op het juiste adres in 
de Basisregistratie Personen (BRP). Landelijk staan er zo’n 500.000 mensen niet op het juiste adres geregi-
streerd. Dit hoeft niet altijd adresfraude te zijn. Wanneer er echter indicaties zijn dat sprake is van onjuistheden, 
is het de verplichting van de gemeente om dit uit te zoeken en, zo nodig, te corrigeren.  
Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daarom het project Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA) gestart. Hierbij worden adressen in een gemeente geselecteerd om door toezichthouders 
BRP te laten onderzoeken of deze adressen en bewoners in overeenstemming zijn met de BRP. Inmiddels ne-
men meer dan 200 gemeenten deel aan dit project en de verwachting is dat vanaf 1 januari 2023 alle gemeenten 
hier verplicht aan deel moeten nemen. Voor de gemeente Nunspeet is het doel om deel te nemen aan de LAA 
en voor 1 januari het plan van aanpak op te stellen op te stellen met de betrekking tot wie zijn de stakeholders, 
wat worden de werkprocessen en welke formatie is benodigd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Gemeente Nunspeet deel laten nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. 

 Team Publiek opdracht geven voor het opstellen van het plan van aanpak voor LAA/verhogen kwaliteit BRP. 

 Tekenen verwerkersovereenkomst ICTU) - Gemeente Nunspeet. Bijlages ter info toegevoegd. 
 

11. ONDERWERP: SV De Valk subsidie tegemoetkoming corona. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35928  SL   Weth. van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Schietvereniging de Valk heeft een aanvraag gedaan voor financiële compensatie tijdens de hele corona periode 
vanaf maart 2020. Door de maatregelen liepen de vaste kosten, zoals energie, verzekeringen etc wel door, maar 
kon er weinig tot geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie. Voorstel is het geleden verlies te delen 
en SV De Valk een incidentele subsidie te verlenen voor € 2.758,59. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 2.758,59 aan Schietvereniging de Valk. 
2. De incidentele subsidie laten plaatsvinden op basis van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Be-

stuursrecht. 
3. Instemmen met dekking ten laste van het door de raad beschikbaar gestelde coronabudget. 
4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

12. ONDERWERP: Gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

53188  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Iedereen moet gebruik kunnen maken van een passende zorgverzekering. De gemeente Nunspeet biedt daarom 
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inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) aan, zodat 
ook zij zich passend kunnen verzekeren. De gemeente betaalt vervolgens een maandelijkse bijdrage direct aan 
de zorgverzekeraar, waardoor de premie voor de inwoner lager wordt. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld. Momenteel biedt de gemeente twee types gemeentepolis aan. Er wordt voorgesteld om in 2023 de 
bijdragen ten opzichte van 2022 te verhogen en een derde type gemeentepolis (een lichtere variant) toe te voe-
gen aan het aanbod, zodat ook inwoners met een lagere zorgbehoefte passend verzekerd kunnen zijn. Dekking 
van de verhoogde bijdragen wordt gevonden in het bestaande budget voor de gemeentepolis. Er volgt een apart 
collegevoorstel met betrekking tot het wijzigen van de beleidsregels vanwege de aanpassing in het aanbod van 
de gemeentepolis.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Vanaf 1 januari 2023 het gemeentepolis aanbod uitbreiden met een pakket Optimaal Aanvullend 1 met 1 ster 

tandarts; 
2. Instemmen met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeentepolis conform het concept keu-

zeformulier.  
 

13. ONDERWERP: Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

7812  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, extra ondersteuning te bieden aan kwetsbare groepen en om 
de kwetsbaarheid van de jeugd gedurende de corona periode aan te pakken, heeft het Rijk in 2021 extra midde-
len via het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl beschikbaar gesteld. Op 3 augustus 2021 en op 
21 september 2021 heeft uw college ingestemd met het toekennen van de extra aangevraagde middelen aan 
diverse organisaties welke zich inzetten voor bestrijding eenzaamheid ouderen, extra ondersteuning voor kwets-
bare groepen en het organiseren van activiteiten voor jongeren. In dit voorstel wordt uw college geïnformeerd 
over de besteding van de middelen. Ook wordt uw college gevraagd in te stemmen met het vaststellen van de 
toegekende subsidies.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis nemen van de besteding van de middelen van het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. 
2. Instemmen met de definitieve vaststelling van de toegekende subsidies en de (minimale) resterende midde-

len niet terug te vorderen. 
3. Instemmen met het versturen van bijgevoegde (concept)brieven ter vaststelling van de subsidies. 
 
 
 


