
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 JANUARI 2022. 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas en P. 
Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
Afwezig: wethouder mw. M.W. Storteboom. 
 
 

1. ONDERWERP: Verzoek tot verlenging asielzoekersopvang in hotel De Mallejan in Vierhouten 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

7076  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Van de CdK is op 22 dec. jl. een ‘dringend appel’ ontvangen om de huidige opvang van asielzoekers in hotel 
De Mallejan in Vierhouten te verlengen. Dit in verband met het nog steeds bestaande opvangprobleem.  
 
Gezien de aard, omvang en urgentie van dit opvangprobleem en gezien de positieve ervaringen met de opvang 
in De Mallejan tot nu toe, wordt u geadviseerd de huidige opvang van asielzoekers in hotel De Mallejan te ver-
lengen tot en met 11 maart 2022. 
 
Advies team 

 Instemmen met het door gemeente Nunspeet voortzetten van de exploitatie van de  crisisopvanglocatie 
voor maximaal 80 asielzoekers in hotel De Mallejan te Vierhouten gedurende de periode van 5 januari 
2022 t/m 11 maart 2022. 

 De CdK van uw besluit in kennis stellen. 

 Een voorlopig 'werkbudget 2022' van € 500.000 beschikbaar stellen om externe nota's te kunnen betalen; 
het budget wordt budgettair neutraal gedekt door de vergoeding vanuit het COA. 

 Met het oog op de uitzonderlijke situatie, in afwijking van het inkoopbeleid instemmen met de enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding bij Fletcher Hotels. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Beantwoording vragen PvdA/Groen Links huisvesting arbeidsmigranten De Grote Bunte. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12530 VTH/vergunningen  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Op 7 december 2021 heeft de fractie van PvdA/GL schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van arbeids-
migranten op landgoed De Grote Bunte. 
 
Advies team 
Kennis nemen van de schriftelijke vragen en deze beantwoorden volgens bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Inhuur uitvoering regeling pauzewoningen.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14947 VTH  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
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Op 28 februari 2018 heeft uw college pauzewoningen in het leven geroepen voor spoedzoekers en hiervoor 
spelregels opgesteld voor zowel eigenaren als bewoners. Een aantal maanden geleden heeft uw college beslo-
ten de regeling met drie jaar te verlengen. De uitvoering van de regeling pauzewoningen is vanaf het begin 
naar tevredenheid belegd bij een inhuurkracht. Gelet op de ervaring, deskundigheid, competenties en de goede 
contacten die de inhuurkracht onderhoud met spoedzoekers en eigenaren, is de wens om de inhuurkracht te 
behouden. Genoemde inhuurkracht zal dit niet meer als zelfstandige doen, maar zich laten detacheren via YER 
Nederland BV. 
 
Advies team 
1. YER Nederland BV opdracht geven voor de uitvoering van de regeling Pauzewoningen voor de periode 1 

januari 2022 t/m 31 december 2024; en  
2. Voor deze opdracht afwijken van het inkoopbeleid.  
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Revitalisering werkschuur Van Oordtstraat.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15062 VTH/vergunningen  Weth. van der Maas Ja 

 
Samenvatting 
In de begroting is voor 2021 budget opgenomen voor nieuwe dakbedekking en renovatie van toiletten van de 
werkschuur aan de Van Oordtstraat. Recentelijk is gebleken dat het wenselijk is om gelijktijdig ook een aantal 
andere werkzaamheden mee te nemen, zoals een nieuwe keuken, nieuw glas voor betere isolatie, een douche-
ruimte en een nieuwe vloer. Dit mede om een goed werkklimaat voor het personeel te creëren wat voldoet aan 
de Arbo wetgeving. Vanwege de extra zaken die aangepakt moeten worden en door stijgende bouwprijzen is er 
een tekort van € 17.500,-- waarvoor andere dekking moet worden gevonden. Voorgesteld wordt het overschot 
op een tweetal andere onderhoudsbudgetten hiervoor in te zetten zodat de werkzaamheden in 2022 kunnen 
plaatsvinden. 
 
Advies team 
De in dit voorstel opgesomde onderhoudsbudgetten inzetten voor de revitalisering van de werkschuur aan de 
Van Oordtstraat en deze budgetten overhevelen naar de begroting 2022. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Overheveling budget naar 2022 voor verlengen inhuur cluster gegevens 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12994  Info   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Dit collegevoorstel is bedoeld om het college te informeren om vooruitlopend op de vaststelling van de overhe-
velingen in de raadsvergadering van februari 2022 in te stemmen met de voorzetting van de inhuur in 2022. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met: 

 Voortzetting van de inhuur tot 1 april 2022. 

 Vooruitlopend op de vaststelling van de overhevelingen in de raadsvergadering van februari 2022, het res-
terende budget 'incidenteel geld cluster gegevens' overhevelen naar 2022 ten behoeve van de dekking van 
de kosten van de verlenging van inhuur. 
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6. ONDERWERP: Invoering Omgevingswet Budgetaanvraag 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14196  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Het programma Omgevingswet bevindt zich in de uitvoeringsfase. Eind 2020 is er een plan van aanpak en pro-
grammaplanning vastgesteld. Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een program-
mateam en een stuurgroep. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de implementatie 
oppakken. In het programmateam wordt afstemming gezocht tussen de verschillende onderdelen. Voor de con-
tinuering van de invoering van de Omgevingswet wordt het college gevraagd in te stemmen met het beschikbaar 
stellen van de gelden die als nieuw beleid zijn opgevoerd in 2020. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het beschikbaar stellen van de gelden (€205.000,00) die voor de implementatie van de Omge-
vingswet als nieuw beleid zijn opgevoerd in 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


