
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 NOVEMBER 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: Huidige stand van zaken van de voorbereiding op de jaarwisseling 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

59520  POC   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
De voorbereiding op de jaarwisseling is in volle gang. Uit de terugblik op de jaarwisseling 2021-2022 die in juni 
in de Commissie Algemeen Bestuur is besproken is er een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die 
verwerkt zijn in het huidige voorstel ten behoeve van de voorbereiding op de jaarwisseling.  

In dit voorstel wordt de stand van zaken van de voorbereiding op de jaarwisseling besproken en dit vormt de 
inpunt voor het uiteindelijke draaiboek. 

De gemeente Nunspeet ziet graag georganiseerde activiteiten in de verschillende kernen en hierover zijn de 
organisatoren benaderd. De gemeente biedt ondersteuning waar mogelijk. 

Na overleg met organisatoren uit de diverse kernen liggen er nu plannen of deze plannen worden nog 
gevormd. Voor activiteiten voor de jeugd zijn er veel ideeën, deze worden nader uitgewerkt door de 
organisatoren. Het programma wordt onder de jeugd en ouders verspreid. 

Advies team 
Het voorstel met de huidige stand van zaken van de voorbereiding op de jaarwisseling voor kennisgeving 
aannemen en ter kennisneming voorleggen aan de Commissie Algemeen Bestuur. 

Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 

• de burgemeester en wethouder Groothuis bespreken met de betrokken medewerkers het handhavend 
optreden aan de hand van een ‘escalatieladder’; 

• het onderwerp via een commissievoorstel ter kennisneming aan de raadscommissie AB voorleggen en 
daarbij vermelden dat het onderwerp - tezamen met het draaiboek voor de jaarwisseling - in de 
commissievergadering van december opnieuw aan de orde komt. 

2. ONDERWERP: Economische Zaken Platformoverleg (EZ-platform) 15 november 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

808977  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

Samenvatting 
Voor het Economische Zaken (EZ)-platformoverleg op is een concept-agenda opgesteld. Deze is als bijlage 
toegevoegd. Aanvullingen en/of wijzigingen op deze concept-agenda kunnen worden aangegeven voor de 
verzending van de definitieve uitnodiging.  

Advies team 
De concept-agenda voor het EZ-platformoverleg van 15 november 2022 vaststellen voor verzending naar de 
EZ-platformleden.  

Beslissing college 
Conform advies. 
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3. ONDERWERP: Samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke stage 2023-2026 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

59129  SL   Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
De regionale samenwerking rondom maatschappelijke stage is gestart in 2008. Regionale samenwerking was 
en is wenselijk omdat veel jongeren niet in de gemeente wonen waar ze naar school gaan, maar zij wel de 
mogelijkheid moeten hebben om in hun eigen woonplaats een maatschappelijke stage te lopen. De huidige 
samenwerkingsovereenkomst loopt van 2018 t/m 2022. De samenwerkingspartners hebben gezamenlijk de 
bemiddelings- en registratie applicatie MaS4You.nl aangeschaft. Deze wordt per schooljaar bekostigd. 

Aan de samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke stage doen de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Nunspeet, Putten en Zeewolde mee. De gemeente Elburg is de gastheergemeente. In oktober 2021 hebben de 
samenwerkingspartners zich tijdens het jaarlijkse regionale overleg (ambtenaren, coördinatoren scholen en 
stagemakelaars) uitgesproken vóór voortzetting van de huidige samenwerking. Partijen vinden het nog steeds 
belangrijk dat leerlingen kennismaken met het vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de 
samenleving. Zij willen de samenwerking voor opnieuw 4 jaar voorzetten.  

Advies team 
1. In te stemmen met de voortzetting van de regionale samenwerking rondom maatschappelijke stage. 
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage 2023-2026. 
3. In te stemmen met het door gemeenten bekostigen van de bemiddelings- en applicatiewebsite MaS4You. 
4. Wethouder J.M. Elskamp machtigen om de samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage 2023-

2026 namens de gemeente Nunspeet te ondertekenen. 

Beslissing college 
Conform advies. 

4. ONDERWERP: Eindverantwoording HUP 2021 en vaststelling HUP 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4829  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat de gemeente handhavingsbeleid en jaarlijks 
een Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) opstelt. Hieruit blijkt welke doelen worden gesteld ten aanzien 
van het toezicht en de handhaving en welke acties worden uitgevoerd. Het HUP voorziet in een raming van de 
beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit, geprioriteerd naar verschillende taken. Voorts zijn specifieke 
doelstellingen per onderwerp met bijbehorende prestatie-indicatoren vastgesteld. Daarnaast is vereist dat 
jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de uitvoerende toezicht- en handhavingstaken. Bijgevoegd treft u 
zowel de verantwoording over 2021 als het uitvoeringsprogramma voor 2022 aan. 

Advies team 
1. Kennis nemen van de verantwoording van het HUP 2021. 
2. Het HUP 2022 vaststellen. 
3. De eindverantwoording HUP 2021 en het HUP 2022 ter kennisname aanbieden aan de 

raadscommissie Algemeen Bestuur en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 

Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 

• wethouder Groothuis stuurt een email naar de fractievoorzitters met een toelichting op het tijdstip van 
de vaststelling van het HUP 2022; 

• wethouder Groothuis heeft het mandaat de tekst van het HUP 2022 op enkele onderdelen aan te vullen 
(op pag. 8 onder “Kaders HUP 2022” benoemen welke suggesties de commissie aan het college heeft 
meegegeven en op pag. 12 de tekst die (mogelijk) is weggevallen alsnog opnemen);  



- 3 - 

• het HUP 2022  in december a.s. aan de commissie AB voorleggen, zo mogelijk tezamen met het HUP 
2023. 

5. ONDERWERP: Openstellen vacature juridische zaken 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

33913  POC   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
Op 1 juli heeft uw college ingestemd met het aantrekken van twee trainees door het aansluiten bij het 
Traineeprogramma van Talentenregio.  De vacatures voor deze trainees zijn opengesteld. Via dit 
Traineeprogramma is één trainee aan ons toegewezen. Voor de andere trainee is dit ondanks een herhaalde 
oproep niet gelukt. 

We stellen voor de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor het aantrekken van een juridische trainee in te 
zetten voor de invulling van een volwaardig juridisch medewerker.  

Advies team 

• Instemmen het openstellen van de vacature van juridisch medewerker (1 fte). 

• De structurele kosten ad € 78.000 dekken door € 52.000 reeds incidenteel beschikbaar gesteld gelden 
voor een trainee, € 26.000 (structureel)  ten laste van de beschikbare gelden vanuit het generatiepact. 

• Een bedrag van € 52.000 opnemen als nieuw beleid in de programmabegroting 2024 zodat er een 
integrale afweging gemaakt kan worden. 

Beslissing college 

• Ingestemd met het openstellen van de vacature van juridisch medewerker (1 fte). 

• De structurele kosten ad € 78.000 dekken door € 52.000 reeds incidenteel beschikbaar gestelde 
gelden voor een trainee en € 26.000 eveneens incidenteel (voor 2023) ten laste van de beschikbare 
gelden vanuit het generatiepact. 

• Een bedrag van € 78.000 opnemen als nieuw beleid in de programmabegroting 2024. 

6. ONDERWERP: Beschikbaar stellen budgetten formatie per 1 januari 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

61344 P&O   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
In de programmabegroting 2023-2026 die door de gemeenteraad op 20 oktober j.l. is vastgesteld, zijn binnen 
het nieuw beleid gelden beschikbaar gesteld voor formatie. Het college wordt nu voorgesteld deze budgetten 
met ingang van 1 januari 2023 beschikbaar te stellen en het functiehuis hiervoor te uit te breiden zodat op korte 
termijn gestart kan worden met de werving en het invullen van de vacatures. 

Advies team 

• De budgetten die binnen het nieuw beleid in de programmabegroting 2023-2026 voor formatie zijn 
opgenomen met ingang van 1 januari 2023 beschikbaar stellen en het functiehuis hiertoe uit te breiden. 

• Formatie-uitbreiding riolering en water (€ 9.340,-) dekken uit rioolrecht.  

• De bestaande vacature ruimte binnen de formatie team Publiek/KCC met een bedrag van € 6.000,- 
verminderen ten behoeve van de structurele inzet van Sociaal Plus en het functiehuis hierop 
aanpassen.  

Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Stoffer het mandaat heeft in het voorstel bij “Uitbreiding fte 
burgerzaken” aan te geven om hoeveel fte’s/uren het hier gaat. 
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7. ONDERWERP: Aanpassing openingstijden bureau burgerlijke stand 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

60706 Pub   Burgemeester  Ja  

Samenvatting 
De huidige tijden waarop het bureau burgerlijke stand voor activiteiten open is lopen niet synchroon met de 
huidige openingstijdens van het gemeentehuis en als huis van de gemeente aangewezen bijzondere 
trouwlocaties. 

Advies team (tevens beslissing college) 
In het reglement burgerlijke stand gemeente Nunspeet 2018 de openingstijden synchroniseren met de huidige 
tijden conform bijgevoegd besluit.  

8. ONDERWERP: Kredietaanvragen Programmabegroting 2022-2025 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

61888  OR   Weth. Groothuis/ Stoffer Ja  

Samenvatting 
In de collectieve aanvraag nieuw beleid programmabegroting 2022 hebt u op 17 januari 2022 besloten een 
aantal kredieten en budgetten beschikbaar gesteld. Hierin zijn een aantal vervangingsinvesteringen niet 
meegenomen. Via dit advies wordt u voorgesteld de volgende kredieten genoemd in de toelichting alsnog 
beschikbaar te stellen.  

Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kredieten beschikbaar stellen voor de genoemde vervangingsinvesteringen; 
2. De kapitaallasten dekken uit de gereserveerde kapitaallasten nieuw beleid Programmabegroting 2022-

2025.  

9. ONDERWERP: Deelname pilot Leefsamen Veluwe & Achterhoek 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

52440    Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
De gemeente Nunspeet is benaderd om deel te nemen aan een pilot van het project Leefsamen Veluwe & 
Achterhoek. Het is een project dat zich richt op de groep ouderen(65+) en op het netwerk rondom deze groep. 
Het doel van het project is om ouderen langer zelfstandig en veilig te laten wonen. Dit door in de woning 
"slimme" sensoren te plaatsen waarbij er ingeval van een incident er een melding uitgaat naar de naaste 
omgeving(het sociale netwerk) van deze oudere. De aanleiding voor het project is de vergrijzing van de 
bevolking en het beleid van de Rijksoverheid dat er op gericht is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Door een (sterk) groeiend tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers wordt het steeds belangrijker 
om de naaste omgeving te betrekken bij de ondersteuning van ouderen die langer thuis willen blijven wonen, 
omdat uit  onderzoek blijkt dat ouderen 2,5 keer zo vaak betrokken zijn bij ongevallen in huis. 

Advies team (tevens beslissing college) 

• In te stemmen met de deelname aan de pilot van het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek, 
waarvan de kosten worden gedekt vanuit de Veiligheidsregio(VNOG). 
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• In te stemmen met het convenant en wethouder Groothuis te mandateren dit convenant namens de 
gemeente Nunspeet te ondertekenen. 

 

10. ONDERWERP: Europese aanbesteding plantmateriaal (ISNV) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

56365  Fin/OR   Weth. Groothuis  Ja  

Samenvatting 
De huidige raamovereenkomsten voor de levering van plantmateriaal die de Inkoopsamenwerking Noord-
Veluwe (ISNV) heeft afgesloten in 2016/2017 zijn verlopen en worden opnieuw aanbesteed. Omdat de omvang 
van de raamovereenkomst voor de gemeente Nunspeet over 4 jaar de Europese drempel van € 215.000 
overschrijdt, wordt er Europees aanbesteed.  

Advies team (tevens beslissing college)  

• Deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding van de ISNV voor de levering van plantmateriaal. 

• Gemeente Putten aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese 
aanbestedingsprocedure. 

• Akkoord te gaan met de aanbestedingsstrategie (bijlage bij collegevoorstel). 

• De inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven op te 
stellen, te ondertekenen en te verzenden nadat college akkoord is gegaan met het resultaat van de 
aanbesteding. 

• De definitieve gunning en ondertekening van de Raamovereenkomsten te mandateren aan de heer 
H.A. Lambooij, Burgemeester van de gemeente Putten. 

11. ONDERWERP: Gladheidbestrijdingsplan 2022-2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

 
 

   

Samenvatting 
In juni 2021 is de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen u aangeboden en heeft u ingestemd met de 
verbeterpunten uit deze evaluatie. Eén van de verbeterpunten betrof het actualiseren van het 
gladheidbestrijdingsplan. Hierover heeft u op 9 november 2021 ingestemd met het gladheidbestrijdingsplan 
2021-2022. Dit gladheidbestrijdingsplan is inmiddels geactualiseerd voor het strooiseizoen 2022-2023, onder 
andere door het toevoegen van de nieuwe woonstraten in de gemeente. 

Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het voorliggende gladheidbestrijdingsplan 2022-2023. 

12. ONDERWERP: Algemene vergadering van Aandeelhouders Vitens N.V. 25 november 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

62250  POC   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
Op 25 november 2022 vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vitens N.V. plaats. De agenda 
treft u bijgaand aan, de vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar. Over de drinkwatertarieven 2023, herijking 
financieel beleid en herbenoeming van commissarissen wordt besluitvorming gevraagd. De overige 
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 dit voorstel te volgen.  
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Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met de notitie voorstel tarieven 2023. 
2. Instemmen met de herziening financieel beleid 2023 t/m 2025. 
3. Instemmen met de voorgestelde herbenoeming van mevrouw H. Setz, mevrouw G. van Dijk en de heer 

M.R. van Lieshout als leden van de Raad van Commissarissen. 

13. ONDERWERP: Belastingverordening 2023 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

59495  Bel   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
Jaarlijks moeten de belastingverordeningen aangepast worden aan ontwikkelingen in de wetgeving en 
jurisprudentie alsmede de tarieven aan de begroting. Bijgaand treft u de belastingverordeningen voor het jaar 
2023 aan. Uit het bijgevoegde lastendrukoverzicht is een stijging van de lasten zichtbaar als gevolg van nieuw 
beleid, alsmede marktontwikkelingen. 

Advies team (tevens beslissing college) 

• De raad, via de commissie Maatschappij en Middelen, voorstellen de verordeningen vast te stellen. 

• Wethouder Stoffer mandateren om als gevolg van nog bekend te worden wettelijke wijzigingen  
mutaties voorafgaand aan de raadsbehandeling door te voeren. 

14. ONDERWERP: Evaluatie inkoop WMO 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

51872  Soc  Weth. Elskamp  Ja  

Samenvatting 
De ISNV (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe) gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, 
Zeewolde, Ermelo en Putten willen nagaan of er lessen getrokken kunnen worden uit de recente aanbesteding 
van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Een onafhankelijk bureau heeft een evaluatie uitgevoerd en 
aanbevelingen gedaan. Bijgaand treft u de evaluatie en de voorgestelde maatregelen aan.  

Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie aanbesteding Wmo-voorzieningen Noord-Veluwe en Zeewolde’. 
2. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen. 
3. De commissie Maatschappij & Middelen via de mededelingenbrief informeren over de evaluatie en de 

genomen maatregelen.  

15. ONDERWERP: Actualiseren Financiële Verordening 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

59496  Fin   Weth. Stoffer  Ja  

Samenvatting 
Artikel 212 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad een Financiële verordening moet vaststellen. 
De huidige financiële verordening van de gemeente Nunspeet is door de raad vastgesteld op 22 december 
2016. Hierbij ontvangt u een voorstel voor een nieuwe Financiële verordening. 

Advies team (tevens beslissing college)  
De raad, via de commissie Maatschappij en Middelen, voorstellen de Financiële verordening gemeente 
Nunspeet 2023 vast te stellen. 
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