
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 JUNI 2022 
Aanwezig: burgemeester C. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, se-
cretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 

1. ONDERWERP: Portefeuille- en programma- / projectverdeling collegeperiode 2022-2026. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40647  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De eerste vergadering van het nieuwe college is het aangewezen moment om een besluit te nemen over de 
portefeuilleverdeling. Eerder is al een voorlopige verdeling van de portefeuilles, programma’s en projecten op-
gesteld. Aan de hand daarvan kan nu de definitieve verdeling worden vastgesteld. 
 
Advies team 
Aan de hand van de in de toelichting aangegeven voorlopige verdeling, de definitieve verdeling van de porte-
feuilles, programma’s en projecten voor de collegeperiode 2022-2026 vaststellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de toevoeging dat wethouder Van de Bunte portefeuillehouder is wat betreft de economi-
sche aspecten van de Participatiewet en wethouder Elskamp wat betreft de sociale aspecten. 
 

2. ONDERWERP: Vertegenwoordiging van het college in diverse besturen, commissies en organen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40647  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Gebruikelijk is dat het college in de eerste vergadering na de benoeming van de wethouders een besluit neemt 
over zijn vertegenwoordiging in diverse besturen, commissies, organen, e.d. Hieronder treft u een overzicht van 
de besturen, enz. waarvoor vanuit het college een vertegenwoordiger moet worden aangewezen. Aan de hand 
van dit overzicht kunt u een besluit nemen over welk collegelid als vertegenwoordiger wordt aangewezen. 
 
Advies team 
Collegeleden aanwijzen als vertegenwoordiger van uw college in de genoemde besturen, commissies, orga-
nen, e.d. 
 
Beslissing college 
Conform advies, maar met de volgende aanpassingen: 

- “Kopgroep Kop van de Veluwe” doet de burgemeester (in plaats van wethouder Van de Bunte); 
- “Algemene Vergadering Aandeelhouders Leisurelands” doet wethouder Stoffer (in plaats van wethou-

der Van de Bunte). 
 

3. ONDERWERP: Opstellen collegeprogramma 2022 – 2026. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40647  Staf   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In de raadsvergadering van 2 juni 2022 bent u aangetreden als nieuw college en zijn algemene beschouwingen 
gehouden over het raadsakkoord ‘Samen meer voor elkaar’ (2022 – 2026). 
Het is nu zaak dit akkoord uit te werken in een collegeprogramma. De directie c.q. staf zal hierin een coördine-
rende rol vervullen. Onder regie van de directie en staf worden de thema's uit het raadsakkoord door de 
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teammanagers en beleidsmedewerkers vertaald naar een collegeprogramma voor de komende bestuursperi-
ode. Daarnaast is er ruimte om de eigen ambities van het college in het collegeprogramma op te nemen. Deze 
input wordt door de teammanagers en beleidsmedewerkers in de diverse portefeuillehouders overleggen opge-
haald.   
De planning is erop gericht om het concept-collegeprogramma te agenderen voor de collegevergadering van 
13 september 2022. In de tussenliggende tijd worden de diverse onderwerpen informeel met de betreffende 
portefeuillehouders afgestemd.  
De doelstellingen, maatregelen en concrete activiteiten in het collegeprogramma worden na vaststelling van het 
collegeprogramma opgenomen in Pepperflow en maken dan ook onderdeel uit van de kwartaalrapportages. Zo 
kan de voortgang van de onderwerpen worden gemonitord en bewaakt. Ook kan op deze wijze relatief eenvou-
dig worden voldaan aan de vraag van de raad om halverwege de bestuursperiode verantwoording af te leggen 
over de stand van zaken.  
 
Advies team 
De directie verzoeken (onder regie van de staf) een concept-collegeprogramma te vervaardigen en ter behan-
deling voor te leggen in collegevergadering van 13 september 2022. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat het opstellen van het collegeprogramma moet worden afgestemd met 
het opstellen van de programmabegroting. 
 

4. ONDERWERP: Besluit ontheffing hogere grenswaarden 11 adressen omgeving  Elspeterweg/Industrie-
weg/Kienschulpenweg. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36564 ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Eerder is voor 99 woningen in de omgeving van de Elspeterweg, Kienschulpenweg en de Industrieweg een 
ontwerp hogere grenswaarden besluit ter inzage gelegd. In de stukken bij dit ontwerp bleek de inhoud van het 
akoestisch rapport niet goed overgenomen. 
Deze verschrijving is geconstateerd door indiener van een zienswijze op het ontwerp besluit. Reden om de 
adressen waarvan is geconstateerd dat de waarden hoger zijn dan in ontwerp besluit opnieuw in de gelegen-
heid te stellen kennis te nemen van de nieuwe ontheffingswaarde. Hiertoe is voor deze 11 adressen een ont-
werp besluit hogere grenswaarden opnieuw ter inzage gelegd, zodat mogelijkheid werd geopend tegen de aan-
gepaste waarden een zienswijze in te dienen. Op dit tweede ontwerp zijn geen zienswijzen binnengekomen.  
 
Advies team 
Wij adviseren het college het volgende te besluiten: 

1. Het besluit ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder voor 11 woningen te 
nemen en dit besluit gecoördineerd voor te bereiden met het bestemmingsplan en deze ook tegelijker-
tijd ter inzage te leggen; 

2. Het besluit samen met het eerder besluit voor 88 woningen in samenhang met het vast te stellen be-
stemmingplan voor te leggen aan de commissie Ruimte en Wonen en de Raad.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Vaststelling ontwerp verkoopkaart snippergroen 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38199  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Sinds 2020 wordt de verkoopkaart snippergroen voor de gehele gemeente Nunspeet jaarlijks geactualiseerd. 
De verzoeken tot aankoop van snippergroen die het afgelopen jaar zijn ingediend door bewoners en de 
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percelen die ambtshalve zijn aangedragen zijn beoordeeld. 
De uitkomst van de beoordeling heeft geresulteerd in de ontwerp verkoopkaart 2022. 
Na goedkeuring van de ontwerp verkoopkaart, zullen betrokkenen worden geïnformeerd of hun verzoek tot 
aankoop al dan niet op de ontwerp verkoopkaart is geplaatst.  
De ontwerp verkoopkaart zal gedurende 4 weken ter visie worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden een inspraakreactie indienen. 
 
Advies team 

 In te stemmen met de ontwerp verkoopkaart snippergroen 2022. 

 In te stemmen met het starten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van de ontwerp ver-
koopkaart en het schriftelijk informeren van betrokkenen. 

 In te stemmen met publicatie van de verkoopkaart snippergroen. 
 
Beslissing college 
Conform advies, maar met de volgende aanpassing: de strook met percelen snippergroen langs de Gortel-
seweg nabij De Foreesten in Vierhouten wordt niet op de verkoopkaart opgenomen. 
 
 

6. ONDERWERP: Tijdelijke huisvesting Verschoorschool (en zorgpartijen) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16350 Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In eerdere vergaderingen bent u geadviseerd over de huur van Groenelaantje 35 (Boschhuis) ten behoeve van 
de huisvesting van een deel van de Verschoorschool en de aankoop van het pand. U heeft besloten de huur te 
beëindigen. Tevens heeft u besloten niet in te gaan op het aanbod van de huidige eigenaar en daarmee het pand 
niet aan te kopen. De overdracht vindt plaats op 1 augustus a.s. De beoogd koper heeft aangegeven geen mo-
gelijkheden voor voortzetting van de huur te zien. Als alternatief voor deze huisvesting is vervolgens gestart met 
het organiseren van alternatieve huisvesting voor de Verschoorschool. De school heeft uitdrukkelijk verzocht om 
nabij de huidige school (tijdelijke) huisvesting te realiseren. De gemeente is vervolgens bezig gegaan met het 
organiseren van tijdelijke huisvesting nabij de Verschoorschool (Groenelaantje 40). 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met de offerte van de Meeuw voor realisatie van tijdelijke huisvesting ten behoeve van de Ver-
schoorschool en de betrokken zorgpartijen. 

 Op grond van beschreven argumenten (met name korte doorlooptijd) instemmen met een afwijking van het 
aanbestedingsbeleid. 

 Het gemeentelijke deel van de plaatsings-/huur- en demontagekosten (totaal € 204.000,-) dekken uit het 
vrijvallende budget voor huurkosten huisvesting Verschoorschool. 

 De plaatsings-/huur- en demontagekosten voor rekening van de zorgpartijen (afgerond € 204.000,-) bij hen 
in rekening brengen; 

 

7. ONDERWERP: Terugblik Jaarwisseling 2021-2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21015  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De coronaproblematiek heeft een grote invloed gehad op de jaarwisseling. Er waren geen evenementen, de 
horeca was gesloten en een landelijk vuurwerkverbod. Hierdoor weinig tot geen vertier voor de (oudere) jeugd. 
Door dit verbod zijn personen toch op zoek gegaan naar alternatieven zoals carbid en illegaal vuurwerk. Dit 
illegale vuurwerk is vaak van een zeer zwaar kaliber en ook zeer verwoestend en gevaarlijk. De schade aan 
gemeentelijke eigendommen (€ 46.000) is in vergelijking met voorgaande jaren behoorlijk toegenomen. Er heb-
ben zich geen openbare orde problemen voorgedaan. 
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Advies team (tevens beslissing college) 

 Het gezamenlijk toezicht en handhaving van gemeentelijke boa's en politie voortzetten en zo mogelijk inten-
siveren.   

 Het gevoerde beleid t.a.v gebruik vuurtonnen voortzetten. 

 Een gerichte voorlichtingscampagne tegen het gebruik van illegaal vuurwerk en het oprichten van brandsta-
pels in het buitengebied  voeren.   

 Terugblik bespreken in commissie Algemeen Bestuur.  
 

8. ONDERWERP: Nunspeetse bridgeclub ondersteuningsmaatregelen corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35890  Sl   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De Nunspeetse bridgeclub heeft een aanvraag gedaan voor corona steun. Door de maatregelen liepen de vaste 
kosten, zoals huur wel door, maar hebben de leden niet kunnen bridgen. Voorstel is het geleden verlies te delen 
en de Nunspeetse Bridgeclub een eenmalige subsidie te verlenen voor  
€ 1.942,95. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 1.942,95 aan de Nunspeetse bridgeclub 

voor 2022. 
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 vanuit het beschikbare corona budget. 
4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

9. ONDERWERP: NTC subsidie tegemoetkoming corona. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35894  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
NTC de Wiltsangh heeft een aanvraag gedaan voor financiële compensatie tijdens de hele corona periode 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 
NTC de Wiltsangh een incidentele subsidie te verlenen voor  
€ 8.574,08. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 8.574,08 aan NTC de Wiltsangh. 
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. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

10. ONDERWERP: Inzet Present tbv activiteiten vluchtelingen Oekraïne 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40675  Sl   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 5 april jl. heeft het GBT besloten om ruimte te geven aan Nunspeet Biedt Onderdak (verder te noemen NBO) 
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om werkafspraken te maken met Stichting Present over het ondersteunen bij- en organiseren van activiteiten 
voor vluchtelingen uit Oekraïne. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen Present en NBO. Deze betreffen 
vooral het invullen van een verbindende schakelfunctie tussen de activiteiten van NBO en het welzijnswerk in de 
gemeente Nunspeet. De intentie is om zo veel mogelijk wensen voor activiteiten vanuit NBO aan te laten sluiten 
met wat er al gebeurt vanuit het welzijnswerk. De inzet van Present gaat uit van maximaal 4 uur per week tegen 
een bedrag van € 45,- per uur. Facturatie vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. De afspraken 
gelden in eerste instantie tot en met juli 2022 met een mogelijkheid tot verlenging. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het beschikbaar stellen van de kosten voor de inzet van Stichting Present a 45,- per uur voor 
maximaal 4 uur per week voor de periode van april 2022 tot en met juli 2022 en deze inzet ten laste te brengen 
van het 'werkbudget vluchtelingen Oekraïne'.  
 

11. ONDERWERP: Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning inrichting openbare ruimte Sportpark de 
Wiltsangh 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18359  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 2 december 2021 heeft u een omgevingsvergunning met kenmerk HZ 2021-1136 (bestreden besluit) verleend 
voor het herinrichten van de openbare ruimte Sportpark de Wiltsangh. Tegen dat besluit is bezwaar ingediend. 
Op 22 maart 2022 heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage bij dit voor-
stel gevoegd. De commissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en vervolgens ongegrond te verklaren en de 
verleende omgevingsvergunning in stand te laten.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 kennis nemen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 22 maart 2022. 

 Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren. 

 De verleende omgevingsvergunning van 2 december 2021 met toepassing van de Bomenverordening Nun-
speet 2021 in stand te laten.  

 

12. ONDERWERP: Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

41710  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 december 2021 hebben de gemeenten in de regio- Noord Veluwe, de woningcorporaties en de provincie 
Gelderland de "Samenwerkingsovereenkomst inzet verhuiscoach Regio Noord Veluwe" ondertekend.  De taak 
van de verhuiscoach is o.a. het zoeken contact met 55+ers die in een ruime sociale huurwoning wonen en in een 
gesprek de woonwensen te inventariseren en deze wensen mogelijk te realiseren. Naast de inzet  van de ver-
huiscoach heeft de provincie een regeling vastgesteld die voorziet in een financiële tegemoetkoming in de ver-
huiskosten voor deze groep. In de samenwerkingsovereenkomst wordt gesproken om te experimenteren met de 
woonruimteverdeling door het toepassen van een voorrangsregeling voor de groep 55+ers die wil verhuizen van 
een ruime gezinswoningen naar een passende, veilige en comfortabele sociale huurwoning.  De voorrangs-
regeling verhuiscoach Noord-Veluwe maakt het mogelijk om nog specifieker voorrang te kunnen geven aan de 
genoemde groep 55+ers.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Woningcorporatie Omnia Wonen op basis van artikel 16 van de Huisvestingsverordening gemeente Nun-

speet 2020 toestemming te geven af te wijken van de reguliere toewijzingsregels, door gebruikmaking van 
de Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwe. 

2. Woningcorporatie Omnia Wonen middels bijgevoegde brief over dit besluit te informeren.  
3. De raad te informeren over de toepassing van het experiment met de voorrangsregeling verhuiscoach Noord 

- Veluwe.  
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13. ONDERWERP: Medewerking voor het verkrijgen van een woning op de begaande grond. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36344  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Betrokkene heeft bezwaar ingediend tegen de afwijzing die hij heeft ontvangen om in aanmerking te komen voor 
urgentie bij de toewijzing voor een sociale huurwoning.  De reden voor betrokkene om urgentie aan te vragen is 
dat vanwege zijn afnemende gezondheid hij niet is staat is om langere afstanden te lopen. De afstand vanaf de 
huidige woning tot een invalidenparkeerplaats bij de in- en uitgang van het wooncomplex is te groot. Betrokkene 
is van mening dat een woning in het huidige complex op de begane grond bij een invalidenparkeerplaats een 
oplossing is. Het bezwaar van betrokkene is behandeld door de bezwaren commissie woonruimteverdeling, deze 
commissie adviseert uw college om het bezwaar ongegrond te verklaren 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 het advies van de bezwaren commissie woonruimteverdeling, om het bezwaar van betrokkene ongegrond te 
verklaren, over te nemen. 

 betrokkene door middel van bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit en een    afschrift van 
deze brief te sturen naar de regionale urgentie commissie woonruimteverdeling.  

 

14. ONDERWERP: Samenwerkingsovereenkomst Platform Techniek Noordwest-Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

38976  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Platform Techniek Noordwest-Veluwe, een samenwerkingsverband tussen onderwijs en ondernemers, zet zich 
sinds 2001 in om jongeren te verleiden een technisch beroep te kiezen. Vanaf 2015 was er de afstemming met 
ook de overheid binnen Economic Board Noord-Veluwe. ‘Techniek’ in brede zin is van oudsher een belangrijke 
economische pijler op de Noord-Veluwe.  
Een van de lopende projecten van het platform is het verbeteren/versterken van de samenwerking tussen de 3 
O's. Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende samenwerkingsovereenkomst in de regio Noordwest-Veluwe 
tussen gemeenten, bedrijven(kringen) en scholen voor po, v(mb)o en mbo bij deelname in het Platform Techniek.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met bestuurlijke deelname aan een sectortafel (bij voorkeur installatietechniek) 
2. Niet instemmen met een vertegenwoordiging in DB van Platform Techniek. 
3. Instemmen met ambtelijke deelname aan een sectortafel. 
4. Niet instemmen met structurele subsidieverlening (bedrag per inwoner), maar een eenmalige bijdrage verle-

nen om Platform Techniek als samenwerkingsverband van onderwijs en ondernemers verder te professio-
naliseren/borgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000 over de gehele periode van 4 jaar. Dekking uit het 
budget voor arbeidsmarkt projecten.  

5. Niet instemmen met de doelstelling om alle sectorale initiatieven onder de vlag van het Platform Techniek te 
brengen. 

 

15. ONDERWERP: Afhandeling faillissement Hulpmiddelencentrum (HMC) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

43239  Soc   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Zeewolde, Ermelo en Putten hadden voor de levering 
van Wmo hulpmiddelen een overeenkomst met het Hulpmiddelencentrum (HMC). 
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De rechtbank van Rotterdam heeft in 3 april 2020 het faillissement uitgesproken van het HMC. In dit voorstel 
adviseren wij u om in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst waarin de tussen de (zeven) gemeenten en 
de curatoren van HMC afspraken zijn vastgelegd. Uw college heeft op 21 augustus 2020 al een mandaat verstrekt 
aan de gemeente Elburg om het faillissement van HMC af te wikkelen. De curatoren menen echter dat het man-
daat niet toereikend en verouderd is.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 

1. In te stemmen met de tekst van de bijgevoegde (concept)vaststellingsovereenkomst tussen de gemeen-
ten en de curatoren van HMC.  

2. Mandaat te verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg om 
datgene te doen wat in het kader van het verder afhandelen van de vaststellingsovereenkomst met de 
curatoren van HMC nodig is, waartoe – doch niet uitsluitend – de bevoegdheid om wijzigingen in de tekst 
van de vaststellingsovereenkomst aan te (laten) brengen en/of met dergelijke wijzigingen in te stemmen, 
voor zover een en ander niet leidt tot materiële wijzigingen ten opzichte van de tekst van de (con-
cept)vaststellingsovereenkomst.  

 
Advies aan de (loco-) burgemeester 

1. Volmacht c.q. machtiging aan de burgemeesters van Elburg te verstrekken om in het kader van de uit-
voering van het hiervoor bedoelde collegebesluit de gemeente Nunspeet te vertegenwoordigen. 

 


