
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 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: Opvang van Oekraïense vluchtelingen: gevolgen van de ambtelijke inzet, bevoorschotting 
leefgeld, inhuur coördinator. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30686  Staf  Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
U hebt gevraagd om een advies over de gevolgen van de noodzakelijke ambtelijke inzet voor de opvang en 
hulp aan Oekraïense vluchtelingen op de voortgang van de reguliere werkzaamheden. Hieronder wordt per 
team aangegeven welke werkzaamheden hierdoor geen of vertraagd doorgang kunnen vinden en welke maat-
regelen in beeld zijn om de gevolgen op te vangen. 
Daarnaast worden in dit advies voorstellen gedaan over het op basis van voorschot verstrekken van leefgeld 
aan Oekraïense vluchtelingen en over inzet van de coördinatie vanuit de vrijwilligersinitiatieven. 
 
Advies team 

 Kennis te nemen van de op dit moment ingeschatte (potentiële) gevolgen van de Oekraïne-crisis op de 
voortgang van de reguliere taken en werkzaamheden en de voorgestelde maatregelen om dit op te van-
gen. 

 Voor de inzet van noodzakelijke extra personele capaciteit alvast een bedrag van € 23.000, € 77.000 en € 
40.000 beschikbaar te stellen voor resp. de teams Publiek, Samenleving en Sociaal en deze bedragen ten 
laste te brengen van het ‘werkbudget vluchtelingen Oekraïne’. 

 In te stemmen met het op basis van voorschot verstrekken van leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in 
afwachting van verdere landelijke regelgeving voor een bedrag van naar verwachting € 64.000 en dit be-
drag ten laste te brengen van het ‘werkbudget vluchtelingen Oekraïne’. 

 Voor de inzet van de coördinatie vanuit de vrijwilligersinitiatieven een bedrag beschikbaar te stellen van € 
27.000 en dit ten laste te brengen van het ‘werkbudget vluchtelingen Oekraïne’. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Regeling dienstreizen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32576  P&O   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op grond van artikel 3:21 van de cao gemeenten kan iedere gemeente lokaal een regeling reis en verblijfkos-
ten vaststellen. In 2019 heeft uw college daarvoor ingestemd met de regeling dienstreizen. De brandstofprijzen 
zijn de laatste tijd fors gestegen en komen inmiddels ruim boven de 2 euro per liter.  In dat kader is verzocht de 
huidige regeling dienstreizen en de regeling reiskosten woonwerkverkeer te analyseren.  
 
Advies team 

 In principe instemmen met de gewijzigde regeling dienstreizen met ingang van 1 maart 2022 en deze voor-
leggen aan het Lokaal Overleg. Na instemming van het Lokaal Overleg definitief akkoord gaan met de re-
geling dienstreizen onder gelijktijdige intrekking van de "oude" regeling dienstreizen.  

 De verwachte extra kosten ad.  € 5.578,- ten laste brengen het budget reis en verblijfkosten.   

 De kosten voor 2023 e.v. meenemen in de raming loonkosten van de volgende Programmabegroting.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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3. ONDERWERP: Afsluiting Oosteinderweg. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15534 ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Met de ingebruikname van de Oostelijke rondweg in 2017 is de Oosteinderweg afgesloten voor het doorgaande 
gemotoriseerde verkeer.  De commissie heeft gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is de afsluiting op te 
heffen. Uw college geeft  aan dat een opheffing van de afsluiting van de Oosteinderweg voor gemotoriseerd 
verkeer zich niet verdraagt met bij een aantal omwonenden opgewekt vertrouwen en met de gewijzigde ver-
keerssituatie die ontstaat door realisering van het IKC en omdat door het houden van een draagvlakonderzoek 
verkeerde verwachtingen kunnen worden gewekt. Wij stellen voor om uw standpunt om de afsluiting in de 
Oosteinderweg niet op te heffen voor gemotoriseerd verkeer vast te stellen  en dit ter bespreking voor te leggen 
aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Advies team 
Bijgevoegd commissievoorstel met uw standpunt om de afsluiting in de Oosteinderweg niet op te heffen voor 
gemotoriseerd verkeer, vaststellen en ter bespreking voorleggen aan de commissie Ruimte en Wonen. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 
 

4. ONDERWERP: Principeverzoek Merelweg 39, Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16776  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Naar aanleiding van een oriënterend overleg is door de eigenaar van het perceel Merelweg 39 in Elspeet een 
principeverzoek ingediend. Het ingediende principeverzoek bestaat uit diverse onderdelen. Het initiatief bestaat 
uit het duurzaam kweken van bloemen, groente en fruit ten behoeve van een pluktuin, het realiseren van een 
koffie/theeschenkerij (tuin), het aanbieden van workshops bloemschikken en het aanleggen van parkeerplaat-
sen voor bezoekers. 
In uw vergadering van 17 februari 2022 hebt u besloten medewerking te verlenen aan drie van de vier onderde-
len uit het collegevoorstel horende bij het principeverzoek Merelweg 39. Aan het realiseren van een koffie/thee-
schenkerij kon op basis van de beleidsregel theeschenkerij geen medewerking verleend worden. De beleidsre-
gel theeschenkerij is niet meer geldig. In het voorliggende voorstel wordt daarom getoetst aan het beleidsdocu-
ment beoordelingskader economische activiteiten in het buitengebied. Op basis van dit beleidsdocument is me-
dewerking aan alle onderdelen van het verzoek mogelijk. Hiermee komt het besluit van 17 februari 2022 te ver-
vallen.  
 
Advies team 
In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan de punten 1 tot en met 4 zoals genoemd is dit 
voorstel. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Groothuis het mandaat heeft te beoordelen of dit onder-
werp aan de raadscommissie Ruimte en Wonen moet worden voorgelegd en zo nodig een commissievoorstel 
te doen opstellen. 
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5. ONDERWERP: Principeverzoek Reelaan E2128, Vierhouten. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27686  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 10 november 2020 heeft de eigenaar van het perceel E 2128 gelegen aan de Reelaan in Vierhouten een 
principeverzoek ingediend. De aanvraag betreft het realiseren van een zorgvoorziening voor cliënten. Hierbij 
wordt gedacht aan een kleinschalige voorziening welke passend is in de schaal en maat van de omliggende 
bebouwing. In uw vergadering van 6 april 2021 hebt u aangegeven dit verzoek aan te willen houden om de re-
sultaten van het nog uit te voeren onderzoek Wonen en zorg mee te kunnen laten nemen in de advisering. Initi-
atiefnemer heeft nu aangegeven niet te willen wachten op het beleid met betrekking tot Wonen en zorg omdat 
het verzoek in principe is gericht op een  twee-onder-een-kapwoning woning voor ouderen. 
 
Advies team 
Geen medewerking verlenen aan het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening/het bouwen van een  
twee-onder-een-kapwoning woning op het perceel E 2128 gelegen aan de Reelaan in Vierhouten. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 
- de brief aan de indiener van het principeverzoek moet in samenspraak met wethouder Groothuis worden 

opgesteld; 
- het college adviseren over een vast te stellen beleidskader waarin wordt aangegeven in welke gevallen en 

onder welke voorwaarden binnen de enkelbestemming “Agrarisch” kan worden meegewerkt aan een wijzi-
ging in een woonbestemming en het voorstel daarover in juni a.s. aan de raadscommissie Ruimte en Wo-
nen en de gemeenteraad voorleggen. 

 
 

6. ONDERWERP: Vragen over bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

31398  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Vanuit de fractie van PvdA/GroenLinks zijn een aantal vragen gesteld over het bedrijventerrein Elspeet. Om 
een antwoord te geven op deze vragen is bijgevoegde conceptbrief opgesteld. 
 
Advies team 
Vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

7. ONDERWERP: Bestuurlijk Overleg VGZ 30 maart 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32068  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Op woensdag 30 maart 2022 staat het Regionaal bestuurlijk overleg Volksgezondheid gepland. In dit voorstel 
ontvangt u de agenda met ambtelijke advisering op de agendapunten. Ook zijn de stukken behorende bij de 
agenda bijgevoegd. 



- 4 - 

 
Advies team 
Kennis nemen van de agenda van het bestuurlijk overleg volksgezondheid op 30 maart 2022, inclusief ambte-
lijke advisering zoals verwoord in het voorstel  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

8. ONDERWERP: Verlengen pilot Onderwijs Jeugd Arrangement OJA op de Dr. Verschoorschool. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30746  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
In de regio Noord-Veluwe is sinds per 1 maart 2021 de pilot Onderwijs Jeugd Arrangement op de Dr. Verschoor-
school gestart om te komen tot een betere combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Het afgelopen jaar zijn de 
eerste ervaringen opgedaan in wat wel werk en wat minder werkt in de samenwerking tussen jeugdhulp en 
onderwijs. Dit proces heeft echter een vervolg nodig om tot een nog beter samenwerking te kunnen komen. Dit 
is dan ook de reden om de pilot te verlengen tot 31 december 2022. In de tijdentijd gaat er een aanbestedingstra-
ject gestart worden waarmee we vanaf 1 januari 2023 een passend vervolg kunnen geven aan de pilot. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In afwijking van het vigerende inkoopbeleid de pilot OJA onder dezelfde voorwaarden te verlengen van 1 maart 
tot en met 31 december 2022.  
 

9. ONDERWERP: (Voorlopige) gunning aanbesteding leerroutes B1-route en Z-route inburgering 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30502  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De Wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022 ingegaan. De gemeente is volgens deze wet verantwoordelijk voor 
het aanbieden van drie leerroutes (B1-route, Z-route en Onderwijsroute). De inkoop van deze leerroutes wordt 
gezamenlijk met Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk en Elburg gedaan middels een aanbesteding. Door een 
landelijke discussie over de betaalbaarheid van de Onderwijsroute is het tijdspad voor de percelen B1- en Z-
route en die voor de Onderwijsroute geknipt. Het aanbestedingsteam heeft aan de hand van de gunnings- en 
selectiecriteria de inschrijvingen voor de B1-route en de Z-route beoordeeld. Voor de B1-route is gekozen voor 
TopTaal (met een wachtkamerovereenkomst met NLtraining) en voor de Z-route voor NLtraining (met een wacht-
kamerovereenkomst voor WES). De gunning voor de B1-route en de Z-route is definitief na het verlopen van het 
verplichte bezwaartermijn van 20 dagen (deze is 24 februari 2022 vervallen). De looptijd van de gunning voor de 
gekozen partijen is van 28 februari 2022 tot en met 27 februari 2024 met optie verlenging met twee jaar.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De gunning voor de B1-route aan TopTaal NT2-Experts met een looptijd van 28 februari 2022 tot en met 27 

februari 2024 met optie verlenging met twee jaar, vast te stellen onder voorwaarde van eenzelfde besluit 
door de gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk en Elburg.  

2. De gunning voor de Z-route aan NLTraining met een looptijd van 28 februari 2022 tot en met 27 februari 
2024 met optie verlenging met twee jaar vast te stellen onder voorwaarde van eenzelfde besluit door de 
gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk en Elburg.  

3. Een wachtkamerovereenkomst af te sluiten voor de B1-route met NLTraining vast te stellen onder voor-
waarde van eenzelfde besluit door de gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk en Elburg.  

4. Een wachtkamerovereenkomst af te sluiten voor de Z-route met W.E.S. Winter Education Services vast te 
stellen onder voorwaarde van eenzelfde besluit door de gemeenten Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk 
en Elburg.  

5. De gemeente Harderwijk te mandateren de contracten uit beslispunt 1 tot en met 4 te ondertekenen namens 
de gemeente Nunspeet. 



- 5 - 

6. De gemeenteraad middels een tussentijdse mededelingenbrief op de hoogte stellen van de gunning en de 
stand van zaken omtrent de Onderwijsroute. 

 

10. ONDERWERP: Eenmalige energietoeslag 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

19743 Soc/SL/Part.  Weth. Storteboom Ja 

 
Samenvatting 
Energielasten lopen snel op. Bij huishoudens met een laag inkomen kan dit al snel tot financiële problemen 
leiden. Het kabinet komt daarom met een eenmalige energietoeslag in 2022, via een aanpassing van de Partici-
patiewet. De toeslag wordt bijzondere bijstand, waardoor gemeenten beleidsvrijheid hebben over de invulling 
van deze energietoeslag. Om deze reden zijn er beleidsregels voor de energietoeslag opgesteld. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de inkomensgrenzen van de bestaande gemeentelijke minimaregelingen en 
wordt waar mogelijk de toeslag ambtshalve toegekend en verstrekt. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Nunspeet 2022 vaststellen. 
 

11. ONDERWERP: Principeverzoek aanpassing bestemmingsplan Harderwijkerweg 56-58, Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14690  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 21 december 2021 hebben wij een principeverzoek ontvangen voor het realiseren van een kantoor en een 
woonfunctie op het perceel Harderwijkerweg 56-58. Het bestaande pand staat al jaren leeg en de laatste gebrui-
ker was restaurant ‘t Eibertje. De initiatiefnemer is voornemens om een kleinschalig kantoor te realiseren voor 
het bedrijf GRIP-adviseurs. Dit is een bedrijf op het gebied van verzekeringen, pensioenen, belastingen en hy-
potheken. Op dit moment is dit kantoor gevestigd bij het Station Nunspeet. Het kantoor is de laatste tijd aan het 
groeien en om de bereikbaarheid te verbeteren is gezocht naar een andere locatie. Op de verdieping van het 
pand aan de Harderwijkerweg 56-58 is ruimte om een appartement te realiseren. Dit is voor de initiatiefnemer 
noodzakelijk om de verhuizing financieel haalbaar te maken. De omvang van het pand wordt met dit verzoek niet 
vergroot. Het advies luidt om planologisch medewerking te verlenen aan het realiseren van een kantoor en woon-
functie in het bestaande pand middels de kruimelgevallenregeling. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 
1. Planologisch medewerking verlenen aan het realiseren van een kantoor-en woonfunctie binnen de be-

staande omvang van het bestaande pand op het perceel Harderwijkerweg 56-58 te Nunspeet.  
2. Verzoeker van dit besluit informeren via bijgevoegde conceptbrief. 
 

12. ONDERWERP: Principeverzoek herziening bestemmingsplan Harderwijkerweg 451, Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4268  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 18 juni 2021 is er een principeverzoek binnengekomen voor het splitsen van het perceel aan de Harderwij-
kerweg 451 te Hulshorst en het bouwen van een levensloopbestendige woning op dit perceel. Het plan is in strijd 
met de vigerende planologische regelingen en past niet binnen regulier beleid. Een uitzondering maken op het 
reguliere beleid is niet voor de hand liggend, omdat binnen de gemeente Nunspeet soortgelijke initiatieven even-
eens geen doorgang kunnen vinden op dit moment. De locatie ligt naast het terrein camping ‘De Hoefstal’ en 
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wordt gezien als een potentiële inbreidingslocatie voor de kern Hulshorst.  
 
Gezien het huidige beleid van de gemeente Nunspeet en de in ontwikkeling zijnde ontwikkelvisie voor potentiële 
inbreidingslocaties en kernrandzones wordt geadviseerd om voorlopig geen planologische medewerking te ver-
lenen aan het voorgestelde initiatief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 
1. In principe voorlopig geen planologische medewerking te verlenen aan het bouwen van een levensloopbe-

stendige woning op het perceel Harderwijkerweg 451 te Hulshorst en daarnaast het bestaande perceel te 
splitsen, zoals is voorgesteld in het verzoek. 

2. Verzoeker van dit besluit informeren via bijgevoegde conceptbrief. 
 
 
 
 


