
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 AUGUSTUS 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: Onderzoek lokaal vuurwerkverbod 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50696 POC  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 
In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van september 2021 is gevraagd om een notitie over 
een lokaal vuurwerkverbod. Het afsteken van (illegaal) vuurwerk brengt overlast en kosten met zich mee. Een 
vuurwerkverbod kan helpen om deze overlast en kosten tegen te gaan. Er kan op verschillende manieren invul-
ling worden gegeven aan een lokaal vuurwerkverbod. Gelet op capaciteit, prioriteit en de (uitvoerings)kosten zijn 
er verschillende scenario's mogelijk. In dit voorstel zijn drie scenario's uitgewerkt. 
Elk met een eigen pro's en contra's. Wat resulteert in een advies voor één van de scenario's. 
 
Advies team 

 Instemmen met het voorstel om geen (algeheel) lokaal vuurwerkverbod voor de gemeente in te stellen (sce-
nario 1). 

 De landelijke ontwikkelingen nadrukkelijk te volgen en zo mogelijk te monitoren 

 Voorleggen ter bespreking in commissie Algemeen Bestuur. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 

- Aan het commissievoorstel toevoegen het voorstel om in te stemmen met scenario 1. 
- In overleg met de portefeuillehouder in het commissievoorstel verwijzen naar een nog op te stellen en 

in de commissie te bespreken voorstel over de jaarwisseling 2022-2023 waarin ook zal worden inge-
gaan op mogelijkheden om vuurwerkoverlast te beperken (bijv. het door de gemeente stimuleren en 
faciliteren van concentratie van festiviteiten in de diverse kernen).  

- Het aangevulde / aangepaste commissievoorstel vóór verzending naar de commissie, voor instemming 
aan alle collegeleden mailen. 

- Met inachtneming van het voorgaande, een voorstel over de jaarwisseling 2022-2023 aan het college 
resp. de commissie AB voorleggen. 

 

2. ONDERWERP: Afrondend voorstel bestuurlijke reactie evaluatierapport De samenwerkingskracht van Nun-
speet en vervolg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

39135 SL  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 
De raad heeft TwijnstraGudde opdracht gegeven een evaluatie te maken van het eind 2019 door de raad vast-
gestelde beleid over regionale samenwerking (‘Nunspeet zelfstandig verbonden in de regio’). De raad vraagt u 
een bestuurlijke reactie op het evaluatierapport.  Op 17 mei 2022 heeft u besloten het voorstel aan te houden.  
De tekst van de bestuurlijke reactie/brief wilde u bij ‘conclusies’ iets anders geredigeerd en u wilde een uitge-
werkter plan van aanpak. Besluitvorming zou er in het nieuwe college moeten zijn. Bijgevoegd treft u het tweede 
concept van de bestuurlijke reactie in de vorm van een commissievoorstel. 
 
Advies team 

 Met waardering kennis te nemen van het Evaluatierapport De samenwerkingskracht van Nunspeet.  

 De gemeenteraad via commissie Algemeen Bestuur te voorzien van een bestuurlijke reactie met daarin het 
voornemen met de raad in gesprek te gaan over visie en strategie van regionaal samenwerken (zie commis-
sievoorstel). 
 

Beslissing college 
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Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Gemeentebreed Ondernemersfonds Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32752 SL  Weth. Van de Bunte Ja 

 
Samenvatting 
Het bestuur Ondernemersfonds Nunspeet in oprichting vraagt de gemeente om een ondernemersfonds in te 
stellen. Sinds het voorjaar van 2021 heeft een bestuur in oprichting - waarin een afvaardiging van de diverse 
lokaal georganiseerde ondernemers en ondernemersverbanden zitting hebben en zijn ondersteund door de ge-
meente Nunspeet - onderzoek gedaan naar de oprichting van het Ondernemersfonds Nunspeet. Bureau Blaauw-
berg begeleidt het bestuur in oprichting hierbij op een aantal onderdelen. Met het onderzoek is gekeken of het 
haalbaar is en of er voldoende draagvlak is om tot instelling van een ondernemersfonds over te gaan.  
 
Voor de onderbouwing van het onderzoek verwijzen wij u naar bijgaande raadsnotitie van het bestuur in oprich-
ting. Op grond van dit document vragen zij de gemeente om een ondernemersfonds in te stellen, om zo in col-
lectief belang initiatieven en activiteiten van, voor en door ondernemers te realiseren die de leefbaarheid en de 
lokale economie bevorderen. 
 
Advies team 
Te besluiten de raad voor te stellen om: 
In te stemmen met het instellen van het Ondernemersfonds Nunspeet door: 

1. In te stemmen met een verhoging van het OZB-tarief niet-woningen eigendom/gebruik met omgerekend 
€ 70,00 over € 100.000,00 WOZ-waarde per 1 januari 2023  ten behoeve van de dekking van een on-
dernemersfonds, met een pilotperiode van 3 jaar (tot 31 december 2025) met mogelijkheid van verlen-
ging voor bepaalde tijd.  Deze 70,00 euro jaarlijks indexeren met het percentage dat toegepast wordt bij 
de baten binnen de gemeentelijke programmabegroting. 

2. De door de verhoging van de OZB gegenereerde meeropbrengst beschikbaar te stellen via een subsidie 
aan de op te richten Stichting Ondernemersfonds Nunspeet en de begroting daarmee te wijzigen. 

3. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule de uiterlijke datum voor de subsidieaanvraag van de Stich-
ting Ondernemersfonds Nunspeet stellen op 28 februari 2023. 

4. Kennis nemen van het feit dat de raad geïnformeerd wordt als het convenant tussen gemeente en Stich-
ting Ondernemersfonds Nunspeet is gesloten. 

5. Kennis nemen van het feit dat de raad geïnformeerd wordt over de resultaten van de evaluatie van het 
fonds om zo een besluit te nemen over voortzetting ervan. 

 
In te stemmen met het advies van het college om als gemeente Nunspeet mee te betalen aan het Ondernemers-
fonds Nunspeet door de opslag op het gemeentelijk vastgoed niet-woningen en deze bijdrage op te nemen in de 
gemeentelijke begroting als volgt: 
 1. De bijdrage voor 2023 ten laste van het positieve begrotingsresultaat te brengen. 
               2. De bijdrage voor 2024 en verder mee te nemen bij het realistisch ramen. 
 
Beslissing college 
In  afwijking van het advies wil het college de gemeenteraad (ook) een ‘ingroeiscenario’ voorleggen met onder 
meer een beperktere OZB-verhoging en een kortere pilotperiode; de wethouders Van de Bunte en Stoffer hebben 
het mandaat het commissie- en raadsvoorstel in verband hiermee aan te passen en in het commissie- en raads-
voorstel ook kanttekeningen te plaatsen bij een aantal passages in het rapport van Blaauwberg. Het aangevulde 
/ aangepaste commissie- en raadsvoorstel moet vóór verzending naar de commissie, voor instemming aan alle 
collegeleden worden gemaild.  
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4. ONDERWERP:  Provinciale subsidieregelingen voor samenwerking cultuur Noord-Veluwe: Regiovisie en 
Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17100 SL  Weth. Van de Bunte Ja 

 
Samenvatting 
De provincie Gelderland heeft voor de regio’s in de provincie twee subsidies beschikbaar gesteld voor de periode 
2022 tot en met 2024 ter verduurzaming van de regionale culturele infrastructuur. Negen gemeenten (Elburg, 
Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten) op de Noord-Veluwe werken samen 
en hebben twee plannen opgesteld om in aanmerking te komen voor de twee subsidies. Het gaat ten eerste om 
de Regiovisie, een eenmalige subsidie voor het verduurzamen van de regionale culturele infrastructuur. Ten 
tweede gaat het om het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024, een matchingssubsidie voor 3 jaar gericht op de 
versterking van de bovenlokale cultuur- en erfgoedparticipatie, een transformatie naar een bovenlokale duur-
zame culturele infrastructuur in combinatie met de uitvoering van de regioplannen en de versterking van de 
regionale identiteit. 
 
Advies team 
1. In te stemmen met de plannen Regiovisie 2022-2024 en het Cultuur- en Erfgoedpact Noord-Veluwe 2022-

2024. 
2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de negen gemeenten van de regio 

Noord-Veluwe en penvoerder gemeente Putten en de burgemeester te mandateren de DVO te onderteke-
nen. 

3. In te stemmen met de Begroting Cultuur Noord-Veluwe (bijlage bij Regiovisie, Regio Cultuur- en Erf-
goedpact en Dienstverleningsovereenkomst 2022 – 2024). 

4. De portefeuillehouder Cultuur te mandateren om een symbolische handtekening te zetten tijdens een offici-
eel tekenmoment als start voor de samenwerking. 

5. De gemeentelijke cofinanciering van jaarlijks maximaal € 15.000,-- voor 2022, 2023 en 2024 te dekken 
vanuit Taakveld 7.3, Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Actualisering Bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10039 ROV  Weth. Groothuis Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente heeft al een Regionale Bodemkwaliteitskaart en een Nota Bodembeheer in 2014 vastgesteld. Deze 
Bodemkwaliteitskaart moet geactualiseerd worden en dit gebeurt nu met onderhavige documenten, die weer in 
regionaal verband zijn opgesteld. 
 
Advies team 
De gemeenteraad voor te stellen: 
1. De regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen; 
2. De mogelijkheid tot: 
* het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, 
* het aanpassen van het beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te delegeren aan het college. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat van beide documenten een kleurenversie bij de raadsstukken moet 
worden gevoegd. 
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6. ONDERWERP: Voorgenomen begrotingswijzigingen ODNV 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48333 VTH  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Door de ODNV zijn twee voorgenomen begrotingswijzigingen in procedure gebracht, te weten ‘Formatie ODNV 
2023’ en ‘Uitvoeringskosten 2022’. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe 
kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten eventuele opmerkingen over deze begrotingswijzigingen uiter-
lijk 30 september 2022 aan de ODNV kenbaar maken. 
 
Advies team 
1. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging ‘Formatie ODNV 2023’ en dan 

specifiek gericht tegen de formatie uitbreiding voor Programma 3 Advies 
2. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging ‘Uitvoeringskosten 2022’ en 

dan specifiek gericht tegen de op te richten bestemmingsreserve ‘voorbereidingskosten fusie’ en het verho-
gen van de uren voor Programma 3 Advies 

3. Wanneer wordt ingestemd met dictum 2. bedraagt het financiële effect voor de begroting 2022 naar verwach-
ting € 125.000. Voorgesteld wordt het batig rekeningsaldo 2021 a € 75.000 hiervoor ter dekking in te zetten 
en het resterende financiële effect a € 50.000 mee te nemen met de eerstvolgende kwartaalrapportage 2022. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Wijziging tekst Gemeenschappelijke regeling ODNV. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12864 VTH  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Sinds 2013 worden de VTH milieutaken voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven 
Gelderse omgevingsdiensten. Met de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) is 
gebleken dat een aantal bepalingen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODNV moet worden aan-
gepast. Daarnaast is een aantal begrippen en artikelen aangepast om de tekst van de regeling ‘omgevingswet-
proof’ te maken. De begrippen die in het Gelders stelsel een rol spelen zijn gebaseerd op de huidige wet- en 
regelgeving. Met de invoering van de Omgevingswet moeten enkele begrippen en bepalingen daaraan dan ook 
zijn aangepast. Tevens is een aantal bepalingen vervallen die inmiddels achterhaald waren doordat er een ter-
mijn aan verbonden was die verstreken is. Daarnaast is het begrip ‘uitvoeringsdienst’ dat gebruikt werd bij de 
oprichting van de omgevingsdienst nu een niet meer gebruikte term en wordt deze in de hele tekst vervangen 
door het begrip ‘omgevingsdienst’. Voordat uw college over kan gaan tot vaststelling moeten de voorgestelde 
wijzigingen ter toestemming voorgelegd worden aan de raad/Staten. 
 
Advies team 
1. De Raad vragen toestemming te verlenen ten aanzien van het voornemen om tot vaststelling van de wijzi-

gingen over te gaan. 
2. De voorgestelde wijzigingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe aan te 

nemen en deze vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de raad. 
3. De toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe vast te stellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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8. ONDERWERP: Invorderingsbeschikking en aanmaning dwangsom Nunspeterweg 72 en 74 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

49790 VTH  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Op 28 januari 2022 heeft de eigenaar van het rijksmonument op het perceel Nunspeterweg 72 en 74 in Elspeet 
een last onder dwangsom ontvangen vanwege het nalaten om periodiek en noodzakelijk onderhoud te plegen, 
waardoor o.a. het voortbestaan van de monumentale boerderij in gevaar is gekomen. De last onder dwangsom 
bestaat uit verschillende onderdelen. De begunstigingstermijn van onderdeel 1 van de opgelegde last is verstre-
ken, waardoor er dwangsommen zijn verbeurd. Om over te gaan tot invordering dient een invorderingsbeschik-
king te worden genomen. Aangezien de betalingstermijn van zes weken is verstreken dient een betalingsherin-
nering (aanmaning) te worden verstuurd. 
 
Advies team 

 Kennis te nemen van het concept invorderingsbeschikking met een betalingsherinnering; 

 Te besluiten om over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen en aanmaning ervan. 
 

Beslissing college 
Conform advies. 
 

9. ONDERWERP: Uitspraak in beroep inzake omgevingsvergunning schuilstal Klarenweg 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17634  VTH   Weth. Groothuis   Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 december 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het beroep inzake het bouwen van een 
schuilstal aan de Klarenweg in Hulshorst. Hierin is het beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar 
vernietigd en het college opgedragen met in achtneming van de overwegingen in de uitspraak een nieuwe be-
slissing op bezwaar te nemen. In de nieuw te nemen beslissing op bezwaar zal het primaire besluit worden her-
roepen en een nieuwe vergunning worden verleend, met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. De 
omgevingsvergunning voor het bouwen van de schuilstal wordt, met inachtneming van de motivering in dit 
voorstel, tijdelijk verleend voor de duur van 2 jaar, in afwachting van nieuw op te stellen beleid.  
 
Advies team 
1. Kennis te nemen van de uitspraak in beroep; 
2. Met in achtneming van de overwegingen in de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen 

waarin het primaire besluit wordt herroepen en in heroverweging de gevraagde omgevingsvergunning voor 
het plaatsen van een schuilstal aan de Klarenweg tijdelijk wordt vergund voor de termijn van 2 jaar. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

10. ONDERWERP: PFO Wonen regio Noord Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

54774  ROV  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Het bestuurlijk overleg Wonen dat donderdag aanstaande is gepland staat hoofdzakelijk in het teken van het 
Regionaal (woning)bod t.b.v. prestatieafspraken tussen het Rijk en de provincies. Nadat er voor 1 juni een indi-
catief bod vanuit de regio Noord Veluwe is gedaan aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
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dient dit bod voor 1 oktober omgezet te worden naar een definitief bod. De tussenliggende periode is gebruikt 
om per gemeente alle woningbouwplannen in beeld brengen, te checken op haalbaarheid en te voorzien van het 
aandeel sociale huurwoningen en het aandeel betaalbare woningen(< €355.000,-). Het totaal beeld voor de ge-
hele regio en voor de afzonderlijke gemeenten treft uw college aan bij de stukken voor de vergadering.  
 
Advies team 

 Kennis te nemen van de agenda van het bestuurlijk overleg wonen regio Noord Veluwe met gemeenten en 
woningcorporaties  

 In te stemmen met het regionale bod en bijbehorende randvoorwaarden. 

 In te stemmen met de doorvertaling van dit bod met randvoorwaarden in een regionale woondeal met daarin 
langjarige en wederkerige afspraken over de realisatie van de woningen. 

 In te stemmen met het Plan van Aanpak Huisvestingsverordening Noord-Veluwe. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

11. ONDERWERP: Stelposten inburgering 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50907  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
In de decembercirculaire 2021 en in de meicirculaire 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de 
Veranderopgave Inburgering (VOI) in het kader van de nieuwe wet inburgering (Wet inburgering 2021) en voor 
ondersteuning aan statushouders die onder het oude inburgeringsstelsel. Deze middelen benutten voor de im-
plementatie van de nieuwe wet inburgering en ondersteuning voor statushouders die het einde van de inburge-
ringstermijn hebben bereikt, maar nog wel extra ondersteuning nodig hebben om de inburgeringsplicht succesvol 
af te ronden (de zogenaamde ELIP-groep).  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De incidentele middelen voor de implementatie nieuwe wet inburgering (ad. € 16.600,--) en de ondersteuning 
ELIP (ad. € 4.600,-- + € 5.695,--) overhevelen vanuit de stelpost van de algemene uitkering naar kostenplaats 
6623075 Inburgering nieuwkomers. 
 

12. ONDERWERP: Rapporten Ombudsman (AMV’ers en niet-gebruik inkomensvoorzieningen ouderen) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50806  Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 mei 2022 hebben de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman een rapport gepubliceerd ('Alleen 
volwassen worden') m.b.t. de ondersteuning en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-
ers). Daarnaast heeft de Nationale Ombudsman op 16 juni 2022 een rapport ('Met te weinig genoegen nemen') 
gepubliceerd over het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door ouderen. De ombudsman verzoekt op beide 
rapporten een reactie van het college.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Middels bijgevoegde conceptbrief (1) reageren op het rapport 'Alleen volwassen worden'. 
2. Middels bijgevoegde conceptbrief (2) reageren op het rapport 'Met te weinig genoegen nemen'.  
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13. ONDERWERP: VNG Jaarverslag 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52356  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt u haar Jaarverslag 2021 aan. In de bijlage treft u een ver-
korte versie van het jaarverslag aan. De volledige versie is te lezen op www.vngjaarverslag2021.nl.  
Het jaarverslag biedt een terugblik op de grote thema's waar gemeenten in 2021 mee te maken hadden. Zoals 
de coronapandemie, opvang van vluchtelingen, financiën in de jeugdzorg en (digiaal) samenwerken. Verder be-
schrijft het jaarverslag hoe de VNG als organisatie is opgebouwd en wat zij in het verslagjaar voor gemeenten 
heeft kunnen betekenen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het VNG Jaarverslag 2021 voor kennisgeving aannemen. 
 

14. ONDERWERP: Klacht over proces bezwaar Bbz 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14922 Soc   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
Er is een klacht ingediend met betrekking tot de behandeling van een aanvraag op grond van het Besluit bij-
standverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De klacht is ter advisering aan de klachtencommissie voorgelegd. 
De klachtencommissie heeft hierover op 2 augustus 2022 een advies uitgebracht. Op basis van het dossier 
adviseert de commissie om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Het advies van de klachtencommissie over nemen en de klacht niet-ontvankelijk verklaren. 

 De klager hierover conform bijgevoegde conceptbrief informeren. 
 

15. ONDERWERP: Pilot Eco-Buggy's in de gemeente Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10051  Sam   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
In het Masterplan Nunspeet Poort van de Veluwe (Regiodeal) is een pilot met elektrische buggy’s en eventuele 
voortzetting van deze activiteit opgenomen als onderdeel van duurzame mobiliteit. Onlangs heeft het provincie 
Gelderland een subsidie hiervoor beschikbaar gesteld.  De gemeente Nunspeet heeft sinds 2021 gesprekken 
gevoerd over deze Eco Buggy's en een verzoek ontvangen van een recreatie ondernemer uit de gemeente Nun-
speet om Eco-safari tours te mogen rijden. De Eco Buggy's zijn 100% elektrische aangedreven voertuigen voor 
ongeveer zes personen. De aanvraag van de recreatieondernemer betreft twee voertuigen op verschillende rou-
tes.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Uw instemming geven aan een verdere uitwerking van een pilot Eco Buggy's jaar aan de hand van bijge-

voegde kaders. 
2. Budget van  € 5.000,-- beschikbaar stellen voor verder onderzoek (waaronder natuurtoets) en uitwerking van 

de pilot en dit laste van brengen van de Regiodeal Poort van de Veluwe. 
3. Uw college nader informeren over de uitkomst van deze uitwerkingen op grond waarvan uw college een 

definitief besluit neemt inhoud van de pilot Eco-Buggy’s.  
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16. ONDERWERP: Verantwoording Icare JGZ basispakket 2018-2021 en overige subsidies JGZ (RVP, MIM en 
maatwerk) 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17399  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een wettelijke verplichting op grond van de Wet publieke gezond-
heid. In de gemeente Nunspeet is Icare Jeugdgezondheidszorg aangewezen als uitvoerder van de jeugdgezond-
heidszorg voor 0 tot 4 jarigen. Van Icare JGZ is de financiële verantwoording van de uitvoering van het basis-
pakket JGZ over de jaren 2018 t/m 2021 ontvangen en financiële verantwoording van de subsidie JGZ basispak-
ket, RVP, MIM en maatwerk 2021 ontvangen. Icare JGZ heeft daartoe een jaarverslag, financiële verantwoording 
en de jaarrekening voorzien van een beoordelingsverklaring van de accountant overgelegd. Uit deze stukken 
blijkt dat Icare JGZ haar taak conform de verlening heeft uitgevoerd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Op grond van de ontvangen verantwoording, jaarverslagen 2018 t/m 2021 en de gemaakte afspraken de 

subsidie JGZ voor uitvoering van het basispakket voor de periode 2018 t/m 2021 definitief vaststellen op € 
2.023.145,--, dat is een bedrag van € 43.435,-- hoger dan de verleende subsidie in deze periode. 

2. Op basis van de gemaakte subsidieafspraken aan Icare JGZ voor de uitvoering van het basispakket een 
nabetaling doen van € 43.435,--. 

3. De subsidie JGZ voor de uitvoering van het maatwerk (inclusief prenataal deel) vaststellen op € 16.095,--, 
dat is een bedrag van € 1.568,50 lager dan de verleende subsidie.  

4. Het niet ingezette bedrag van € 1.568,50 voor het maatwerk 2021 verrekenen met de nabetaling voor het 
basispakket JGZ 2018 t/m 2021. 

5. De subsidie voor de uitvoering van het RVP 2021 vaststellen op € 36.281,--, dat is een bedrag van € 10.934,-
- lager dan de verleende subsidie. 

6. Het niet ingezette bedrag van € 10.934,-- voor het RVP 2021 verrekenen met de nabetaling voor het basis-
pakket JGZ 2018 t/m 2021. 

7. De subsidie voor de uitvoering van het programma MIM vaststellen op € 11.146,--, dat is een bedrag van €  
1.604,-- lager dan de verleende subsidie. 

8. Het niet ingezette bedrag van € 1.604,-- voor het programma MIM verrekenen met de nabetaling voor het 
basispakket JGZ 2018 t/m 2021. 

 

17. ONDERWERP: Eenmalige bijdrage Archeologische Belevingscentra Veluwe (onderdeel Archeologische 
waarde Veluwe Masterplan Poort van de Veluwe) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17830  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 27 januari 2022 hebt u, en op 24 februari 2022 de gemeenteraad, het Masterplan Poort van de Veluwe 
vastgesteld als basis voor een aanvraag voor financiële ondersteuning via de RegioDeal Veluwe. Onderdeel van 
het masterplan is o.a. de verdere uitwerking van de plannen om Archeologische Belevingscentra op de Veluwe 
te realiseren, waar de gemeente Nunspeet voor samenwerkt met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Ermelo, Nun-
speet en Putten en Veluwe op 1. Onder de naam Archeologische Waarde Veluwe is dit opgenomen in het Mas-
terplan Poort van de Veluwe. Met de toekenning van de aanvraag voor de financiële bijdrage vanuit de RegioDeal 
die inmiddels heeft plaatsgevonden, kan de bijdrage vanuit de gemeente Nunspeet aan de verdere uitwerking 
van de plannen gefinancierd worden. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Akkoord te gaan met het bijdragen aan de verdere uitwerking van de plannen om Archeologische Bele-
vingscentra op de Veluwe, waaronder in de gemeente Nunspeet, te realiseren, onder de projectnaam 
Archeologische Waarde Veluwe; 

 Eenmalig € 24.000,-- bij te dragen aan de Archeologisch Belevingscentra Veluwe, zijnde: 

 € 12.000,-- in 2022; en 
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 € 12.000,-- in 2023. 

 Dit bedrag ten laste te laten komen van de daarvoor geraamde middelen die zijn toegekend via de Re-
gioDeal Veluwe aan de gemeente Nunspeet voor het Masterplan Poort van de Veluwe. 

 

18. ONDERWERP: Vervanging analoge archiefbescheiden door digitale reproducties aan de hand van het hand-
boek digitale vervanging archiefbescheiden 2021 gemeente Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

47851  Info   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet werkt vanaf 1 januari 2016 zaakgericht en archiveert digitaal waarbij analoge documen-
ten worden vervangen door digitale reproducties. Hiervoor heeft het college op 8 december 2015 een vervan-
gingsbesluit genomen en het daarbij behorende handboek digitale vervanging archiefbescheiden vastgesteld. 
Door de vervanging van Civision Zaakafhandeling (CZA) en iDocumenten door Djuma dient er een nieuw ver-
vangingsbesluit te worden genomen op basis van het handboek digitale archiefbescheiden 2021 gemeente Nun-
speet. De streekarchivaris heeft hiervoor een positief advies afgegeven 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Overgaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de 

geldende selectielijsten van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen zijn en 
voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden ver-
nietigd. 

2. De vervanging toepassen voor alle archiefbescheiden die vanaf 1 juli 2021 in Djuma zijn of worden opgeno-
men. 

3. Het handboek digitale vervanging archiefbescheiden 2021 gemeente Nunspeet vaststellen. 
4. Het vervangingsbesluit op de gebruikelijke wijze publiceren. 
 

19. ONDERWERP: Jaarverslag Regio Zwolle 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

46472  SL   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het jaarverslag van Regio Zwolle geeft een goed overzicht van de activiteiten in 2021. Regio Zwolle zet met een 
beperkt aantal mensen (9,4 fte) veel beleidsontwikkelingen in beweging en voert activiteiten uit (m.n. economie, 
menselijk kapitaal en PR). Ook is er een goede regionale inbedding (VNO-NCW, onderwijs) en koppeling met 
het rijk. De ontwikkelingen worden frequent gecommuni-ceerd ook met raads- en statenleden.  
Het is als kleinere gemeente lastig zicht te krijgen op de relevantie van de beleidsontwikkelingen  in de breedte 
voor je gemeente. In 2019 was 'ondersteuning sociaaleconomische ontwikkeling' de belangrijkste reden voor 
Nunspeet voor deelname binnen Regio Zwolle. In het verlengde van deze insteek neemt Nunspeet vooral deel 
bij economie en menselijk kapitaal en dan concreet het gebruik door inwoners/ondernemers van Kennispoort en 
Human Capital Agenda. Door te kiezen is een actieve deelname mogelijk. Regionaal samenwerken is vooral een 
bijdrage leveren aan het geheel en ook het sturen op/benutten van wat lokaal relevant is.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Voorkennisgeving aannemen. 
Het jaarverslag ter kennisname aanbieden aan de commissie Algemeen Bestuur. 
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20. ONDERWERP: Schriftelijke vragen Stationsomgeving Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

51384  ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Gemeentebelang stelt schriftelijke vragen inzake het Project verbetering Stationsomgeving 
Wij stellen u voor om deze vragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde concept-brief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De schriftelijke vragen van Gemeentebelang  beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief 
 

21. ONDERWERP: Vernietigingslijsten 2018 en 2019 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

24525  Info   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Jaarlijks worden de stukken vernietigd die voorkomen op de selectielijsten, vastgesteld door de minister van 
OCW/algemene rijksarchivaris. Aan de hand van deze selectielijsten wordt een lijst voor de gemeente Nunspeet 
samengesteld met stukken die in het betreffende jaar mogen worden vernietigd. Bijgevoegd zijn de lijsten met 
daarop vermeld de dossiers/zaken die voor de jaren 2018 en 2019 voor vernietiging in aanmerking komen. Dit 
betreft zowel analoge dossiers als digitale zaken. Deze lijsten zijn de afdelingshoofden en de archivaris gepas-
seerd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Overgaan tot vernietiging van de op bijgaande lijsten vermelde archiefbescheiden. 
 
 


