
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 APRIL 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: Besluit op Bezwaar inzake het bezwaar tegen het besluit over het Wob-verzoek m.b.t. een 
(voorgenomen) gesprek tussen de Burgemeester en de Klachtencommissie. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10029  ROV   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 18 juni 2021 is er door reclamant(en) een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
ingediend. Dit Wob-verzoek hield in, dat hij/zij graag informatie wilde(n) ontvangen over een gesprek dat de 
Burgemeester zou hebben gevoerd met de Klachtencommissie over de rol en positie van deze commissie (zie 
het collegebesluit van 30 maart 2021 en van 6 april 2021). Daar dit gesprek (nog) niet heeft plaatsgevonden, 
konden er ook geen documenten openbaar worden gemaakt. Het besluit hierover is op 13 juli 2021 door de 
gemeente genomen. Door reclamant is op 13 juli 2021 tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. De Com-
missie Bezwaarschriften adviseert uw college in haar advies van 10 december 2021 om het ingediende be-
zwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en om het bestreden besluit in stand te laten. 
 
Advies team 
Uw college wordt geadviseerd om het volgende te besluiten: 
- het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 10 december 2021 over te nemen. 
- het ingediende bezwaarschrift van 13 juli 2021 (met de aanvulling van 3 augustus 2021) ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren en om het bestreden besluit in stand te laten. 
- het besluit op bezwaar aan reclamant bekend te maken overeenkomstig bijgaande brief 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Inpassingstudie Juniorcollege in Veluvine. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18769  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In het kader van de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) wordt al enige tijd gespro-
ken met het Juniorcollege over de (permanente) huisvesting. Ten aanzien van Veluvine heeft uw college in 
haar vergadering van 16 november 2021 een gemeentelijke visie vastgesteld. In het genomen besluit is opge-
nomen dat de positionering van het Junior College in Veluvine als aparte casus moest worden uitgewerkt. De 
architect heeft een inpassingsstudie uitgewerkt. Ruimte technisch is inpassing mogelijk. Echter Veluvine en het 
Juniorcollege hebben een principiële tegenstelling over de verwerking van leerlingstromen door Veluvine. 
 
Advies team 

 Kennisnemen van de uitkomsten inpassingsstudie Juniorcollege in Veluvine. 

 Gezien de principiële bezwaren van betrokken partijen stoppen met de inpassingsstudie. 

 De huisvesting van het Juniorcollege meenemen in de op te stellen Koersnotitie herijking Strategisch Huis-
vestingsplan.  

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat hierover vóór de komende commissievergadering een mededelingen-
brief naar de raadscommissie M&M moet. 
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3. ONDERWERP: Gelderse aanpak voor vitale binnensteden en dorpskernen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

28906  ROV   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente heeft samen met de ondernemersvereniging een provinciale subsidie aangevraagd voor het ver-
sterken van centrummanagement en modern ondernemerschap. Dit om de negatieve economische gevolgen 
van corona krachtig om te buigen naar nieuwe kansen. Ingezet wordt op sterkere samenwerking door tijdelijke 
inzet van een externe centrummanager en versterking van profilering & marketing en het ontwikkelen van on-
line verkoop en logistiek. Er is een subsidie van € 41. 861 ontvangen voor de externe inzet van de in de aan-
vraag benoemde bedrijven.  
 
Advies team 

 Kennis nemen van de aanvraag en toekenning van provinciale bijdrage. 

 De externe opdrachten dekken uit de verkregen financiële bijdrage van de provincie Gelderland en cofinan-
ciering uit reguliere budgetten.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

4. ONDERWERP: Vergadering Algemeen Bestuur GGD 7 april 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32041 Sl   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. De portefeuil-
lehouder volksgezondheid van deze gemeenten, waaronder de gemeente Nunspeet, is lid van het Algemeen 
Bestuur (AB). Op donderdag 7 april 2022 vindt een vergadering plaats van het AB. De agenda, onderliggende 
stukken en advisering treft u bijgevoegd aan, nadat deze stukken tijdens het ambtelijk overleg van 29 maart jl. 
zijn besproken. 
 
Advies team 
De agenda voor het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor donderdag 7 april, onder-
liggende stukken en advisering voor kennisgeving aannemen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Subsidieverantwoording 2017 t/m 2020 SPCP Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

25464  SL   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk heeft de verleende subsidie voor peuterspeelgroepen en 
voorschoolse educatie voor de jaren 2017 tot en met 2020 verantwoord. Zij hebben twee jaar minder kinderen 
en één jaar meer kinderen opgevangen dan vooraf beoogd. Het verschil tussen de verleningen en de verant-
woordingen wordt teruggevorderd cq uitbetaald. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
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1. De subsidie van 2017 voor peuterspeelgroepen (regulier en voorschoolse educatie) vast te stellen op € 
56.702,-. 

2. De subsidie van 2018 voor peuterspeelgroepen (regulier en voorschoolse educatie) vast te stellen op € 
30.124,-. 

3. Een bedrag ter hoogte van € 3.341,- van de subsidie voor peuterspeelgroepen 2018 terug te vorderen. 
4. De subsidie van 2019 voor peuteropvang (regulier en voorschoolse educatie) vast te stellen op € 

30.124,85,-. 
5. Een bedrag ter hoogte van € 18.887,15,- van de subsidie voor peuterspeelgroepen 2019 terug te vorde-

ren. 
6. De subsidie van 2020 voor peuterspeelgroepen (regulier en voorschoolse educatie) vast te stellen op€ 

69.258,-. 
7. Een bedrag ter hoogte van € 17.593,- na te betalen als aanvulling op de subsidie 2020 voor de ouders 

van peuters op de peuterspeelgroepen en voorschoolse educatie. 
 

6. ONDERWERP: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.V. 13 april 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

33123  Poc   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op 13 april 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Alliander plaats. De 
agenda treft u bijgaand aan, de vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar. Over het vaststellen van de jaarreke-
ning 2021 en dividend 2021 , het verlenen van kwijting aan zittende directie en Raad van Commissarissen en 
het voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur wordt besluitvorming gevraagd. De ove-
rige agendapunten zijn ter informatie. De agenda is binnen het Nuval-platform besproken. Het Nuval-platform 
adviseert u met de voorgestelde besluiten in te stemmen. Wij adviseren u voorstel dit te volgen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Wethouder L. van der Maas machtigen de gemeente te vertegenwoordigen in de AvA Alliander op 13 april 

2022. 
2. Instemmen met de vaststelling van de jaarrekening over 2021.  
3. Instemmen met de vaststelling van het dividend over 2021 en het negatieve verschil tussen geraamd en 

werkelijk dividend (€ 67.000,--) verwerken in de eerste hoofdlijnenrapportage 2022.  
4. Instemmen met voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur. 
5. Instemmen met voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen. 
6. Instemmen met de verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte 

van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeel-
houders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse 
converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen. 

 

7. ONDERWERP: Tennisvereniging Hulshorst subsidie aanvraag tegemoetkoming corona. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

30782  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Tennisvereniging Hulshorst heeft een aanvraag gedaan voor financiële compensatie tijdens de hele corona pe-
riode 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 Tennisvereniging Hulshorst een incidentele subsidie te verlenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 3.489,42 aan Tennisvereniging Hulshorst. 
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 - 

4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

8. ONDERWERP: Ensia verantwoording WOZ 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23685  Fin   Weth. Van der  Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Als onderdeel van de Ensia verantwoording is er een zelfevaluatie uitgevoerd naar de uitvoering van de taken 
van de Gemeente als bronhouder van de Wet WOZ. In de bijgevoegde rapportage zijn de uitkomsten van de 
WOZ-vragenlijst samengevat. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 De rapportage WOZ vastleggen. 

 De rapportage ter kennisname aan de commissie M&M toesturen.  
 

 

9. ONDERWERP: Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2021 (PWE 2021). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32367  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Gedeputeerde Staten van Gelderland bieden u de uitkomsten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête 
(PWE) 2021 aan. Deze treft u hierbij aan. De werkgelegenheid is in 2021 gegroeid met 0,5% tegen1,6% voor de 
provincie Gelderland. De detailhandel, bouw en horeca laten een beter beeld zien dan de provinciale trend. Er is 
daarentegen een lagere groei te zien bij de gezondheidszorg. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Uitkomsten Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2021 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming stu-
ren naar de commissie M&M. 
 


