
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 MEI 2022 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis en L. van der Maas, se-
cretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
Afwezig: wethouders mw. M.W. Storteboom en P. Teeninga. 
 
 

1. ONDERWERP: Gebruik bodycams door Buitengewoon opsporingsambtenaren 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

31673  VTH   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) krijgen in Nederland tijdens hun werk helaas regelmatig, en 
steeds meer, te maken met incidenten, aldus de Nederlandse Boa Bond. Dit varieert van verbaal geweld tot 
soms fysiek geweld. De werkomgeving en de werkzaamheden van de Boa's verschuiven steeds meer naar si-
tuaties die meer spanning op kunnen leveren, denk bijvoorbeeld aan handhaving van de corona maatregelen, 
controles op het gebied van ondermijning of controles in de horeca in verband met de Alcoholwet. Hierbij wor-
den steeds vaker technische hulpmiddelen ingezet om de veiligheid van de Boa te behouden en te vergroten. 
Het doel van het gebruik van de bodycams is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Boa's te vergroten. 
De verwachting is dat het gebruik van de bodycams een positieve invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de 
Boa's en dat dit een bijdrage levert aan het voorkomen dan wel de-escaleren van ongewenst gedrag.  
 
Advies team 
1. Bodycams te gaan gebruiken bij werkzaamheden van Boa's in de openbare ruimte, onder voorbehoud van 

instemming door de ondernemingsraad (OR). 
2. De beleidsregels voor het gebruik van de bodycams vast te stellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Verkaveling perceel Beltmolen in Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35956 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Aan de entreelaan naar Molenbeek fase 1, de Beltmolen, ligt nog één perceel grond die verkaveld dient te wor-
den. Er zijn drie versies geschetst (een  twee-onder-één-kap woning, een kwadrantwoning en geschakelde be-
neden/bovenwoningen). Wij stellen voor om de ruimtelijke voordelen van het inpassen van een twee-onder-
één-kap woning, dus zonder de complicatie van een ingewikkelde parkeeroplossing, alsmede het verwach-
tingspatroon van de invulling van dit perceel bij de bewoners van de omliggende kavels, zwaarder te laten we-
gen dan meer betaalbare woningbouw . Het advies is het perceel grond te verkavelen ten behoeve van een 
twee-onder-één-kap woning .  
 
Advies team 
Instemmen met de verkaveling van het perceel grond aan de Beltmolen ten behoeve van de bouw van een 
twéé-onder-één-kap woning conform de verkavelingstekening van Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten d.d. 
11 februari 2022 en hiervoor de benodigde ruimtelijke procedure op te starten. 
 
Beslissing college 
Het college laat - alles afwegend - in dit geval het beleidsuitgangspunt van meer betaalbare woningbouw pre-
valeren en kiest daarom in afwijking van het ambtelijk advies voor de optie ‘kwadrantwoning’.  
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3. ONDERWERP: Concept Programmabegroting GGD NOG 2023 en 1e en 2e begrotingswijziging. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35930  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de concept-Programmabegroting 2023 en twee con-
cept-wijzigingen van deze begroting ontvangen. De GGD NOG is de gezondheidsdienst van en voor 22 ge-
meenten. Als gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid bewaakt, beschermt en bevordert de GGD 
NOG de gezondheid van de inwoners in de regie Noord- en Oost-Gelderland. In de concept-Programmabegro-
ting 2023 zijn de Uitgangspuntennota 2023 en de reacties daarop verwerkt van de 22 gemeenten binnen de 
GGD NOG. Het algemeen bestuur van de GGD heeft deze stukken op 7 april 2022 besproken. De gemeente-
raden kunnen tot 7 juni 2022 hierop een zienswijze indienen. 
 
Advies team 
1. De Jaarstukken 2021 en concept-Programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor 

kennisgeving aannemen. 
2. De concept-Programmabegroting 2023 en de begrotingswijzigingen voorleggen aan de commissie Maat-

schappij & Middelen met het voorstel om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen, conform bijge-
voegd commissie- en raadsvoorstel. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Van der Maas het mandaat heeft de formulering van de in 
te dienen zienswijze aan te scherpen (indexering van de inwonerbijdrage maximeren naar rato van de indexe-
ring (accres) van het Gemeentefonds). 
 

4. ONDERWERP: Subsidie Welzijn op Recept. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

8428  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Vanuit het Welzijnswerk wordt sinds 2021 gewerkt met het concept 'Welzijn op Recept' . De eerste evaluatie is 
ontvangen. Hieruit blijkt dat na een voorzichtige start nu 12 van de 14 huisartsen zijn aangehaakt en hierover 
enthousiast zijn. In het eerste jaar zijn 27 inwoners doorverwezen, waarbij mooie resultaten zijn behaald. Het 
project heeft een looptijd van drie jaar en de evaluatie is tegelijk ook het verzoek om een subsidie voor het tweede 
jaar. De gemeente Nunspeet is één van de co-financiers (naast fondsen die hierin meebetalen). Het voorstel is 
om ook voor het jaar 2022 een subsidie van € 9.000,= te verstrekken, te dekken uit het transformatiefonds Wmo. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Kennis nemen van de tussentijdse evaluatie, periode 2021, van het project Welzijn op Recept. 

 Voor 2022 op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht een subsidie van maxi-
maal € 9.000,= beschikbaar stellen als bijdrage voor de uitvoering van het tweede jaar van het project Welzijn 
op Recept. 

 Aanvrager met bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte brengen van uw besluit en de hierin genoemde 
voorwaarden. 

 

5. ONDERWERP: Herbenoeming leden monumentencommissie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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36269  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
De zittingstermijn van Mevrouw M.I. Hoekstra-Schulte als (burger)lid van de monumentencommissie loopt af op 
27 mei 2022. Ze heeft aangegeven om opnieuw voor herbenoeming in aanmerking te komen. In haar geval gaat 
het om de tweede verlenging. Vorig jaar zijn een tweetal nieuwe leden benoemd in de monumentencommissie 
te weten de heren T. Piksen en J. Bakker. Beide heren zijn benoemd tot het moment waarop naar verwachting 
de Omgevingswet in werking zou treden. Een benoeming die inmiddels twee maal is verlengd en afloopt op 1 juli 
2022.  Voorgesteld wordt om de drie burgerleden opnieuw te benoemen als lid van de monumentencommissie 
tot het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt.   
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 In te stemmen met herbenoeming van Mevrouw M.I. Hoekstra- Schulte als burgerlid van de gemeentelijke 
monumentencommissie.  

 In te stemmen met het verlengen van de benoeming van de heer T. Piksen en de heer J. Bakker als burgerlid 
van de gemeentelijke monumentencommissie.  

 Voor de benoemingen geldt dat deze eindigen op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt.  
 
 

6. ONDERWERP: Vergadering gemeentelijke monumentencommissie d.d. 6 april 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18554  ROV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college de vergaderstukken van de vergadering van de gemeentelijke monumentencom-
missie die heeft plaatsgevonden op 6 april 2022. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke monumentencommissie. 
 

7. ONDERWERP: Opheffen project Herinrichting de Brink Elspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

7260  TOV   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op 20 januari 2015 heeft uw college de startnotitie van het Project de Brink vastgesteld. De doelstellingen van 
het project zijn behaald. Op 21 november 2018 heeft uw college ingestemd met het vaststellen van de eindrap-
portage en evaluatie van het Project de Brink. Vervolgens is geconstateerd dat de aangebrachte lijngoten ten 
behoeve van de waterinfiltratie enige geluidsoverlast produceren. Inmiddels zijn hiervoor maatregelen getroffen 
waarmee het project is afgerond. Project de Brink en project de Bedrijvenstrip waren voorheen projectmatig als 
financieel gekoppeld aan elkaar. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Opheffen van de stuurgroep en projectgroep de Brink. 

 Afsluiten project De Brink. 

 Raad voorstellen restant krediet overhevelen naar project Bedrijvenstrip. 
 

8. ONDERWERP: Aanschaf Beschikbaarheidswijzer. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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28494  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Onze regio heeft afgelopen periode gezocht naar en tool die op een makkelijke en laagdrempelige manier de 
wachttijden en beschikbaarheid van jeugdhulp kan weergeven. Vanuit landelijke (J42) en regionale presentaties 
is de Beschikbaarheidswijzer als een geschikte oplossing naar voren gekomen. 
De Beschikbaarheidswijzer is een 24/7 toegankelijke database waarin alle gecontracteerde zorg is opgenomen. 
Zorgaanbieders houden hun beschikbaarheid van zorg snel en eenvoudig zelf bij met de app of website. Verwij-
zers verkrijgen met de handige app (of website) snel inzicht in welke aanbieder wanneer plek heeft voor een 
jeugdige en kunnen direct contact opnemen met de zorgaanbieder voor verdere afstemming. Dit biedt grote 
voordelen voor de hulpzoekende zelf en alle betrokken partijen: efficiëncy, administratieve lastenverlichting en 
directe zichtbaarheid van beschikbare hulp. 
Heel recent is ook vanuit de Wmo interesse getoond om deze tool te gebruiken. In dit voorstel wordt daarom voor 
zowel Jeugd apart als voor Jeugd en Wmo gezamenlijk aangegeven wat de mogelijkheden en kosten zijn. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De ISNV opdracht geven tot een enkelvoudige aanbesteding van een beschikbaarheidstool; 

 De enkelvoudige aanbesteding open te stellen voor Webapptool solutions;  

 Af te wijken van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid Noord Veluwe; 

 Mandaat te verlenen aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden 
Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat aan medewerkers van Meerinzicht, 
tot het gunnen van de opdracht aan Webapptool solutions en het besluiten tot het aangaan van de contracten 
in samenspraak met de 7 deelnemende gemeenten. 

 Opdracht te  verlenen aan Meerinzicht om de beschikbaarheidstool te beheren, te financieren en deze kosten 
te verrekenen met de deelnemende gemeenten,      welke opdracht zal worden geformaliseerd in een ad-
dendum bij de Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsbureau jeugd * en voor Putten in een nog af te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst. 

 De kosten voor Nunspeet ad € 2.866,95 per jaar en de incidentele kosten voor implementatie ad  € 1.937,50, 
onderdeel Jeugd,  ten laste brengen van budget voor Jeugdzorg binnen taakveld 1.72 Maatwerkdienstverle-
ning 18. 

 


