
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 FEBRUARI 2022 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas en mw. 
M.W. Storteboom, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
Afwezig: wethouder P. Teeninga.  
 
 

1. ONDERWERP: Vragen CU m.b.t. Lelystad Airport 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21270  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 januari 2022 is van de fractie van de ChristenUnie een brief binnengekomen met vragen over Lelystad 
Airport. Voorgesteld wordt deze vragen met de bijgevoegde concept-antwoordbrief te beantwoorden. 
 
Advies team 
De bijgevoegde conceptbrief als antwoord op hun vragen verzenden naar de fractie van de ChristenUnie. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

2. ONDERWERP: Schriftelijke vragen SGP-fractie pilot zonnepark 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21154  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 januari 2022 heeft de fractie van SGP schriftelijke vragen gesteld over het initiatief voor een zonneveld 
in de nabijheid van de Bovenweg. 
 
Advies team 
Kennis nemen van de schriftelijke vragen en deze beantwoorden volgens de bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
  

3. ONDERWERP: Gebiedsverkenning Kop van de Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23963  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door een werkgroep in KvdV is een gebiedsverkenning opgesteld. Deze geeft de mogelijkheden voor woning-
bouw weer voor de gemeenten in de Kop van de Veluwe. Hierin komen ook andere thema’s aan bod, zoals 
mobiliteit, economie en bodem en water. De gebiedsverkenning wordt in de komende maanden vertaald in een 
nieuwe investeringsagenda van de Kop van de Veluwe. Deze gebiedsverkenning, die samen met Waterschap 
Vallei en Veluwe en provincie Gelderland is opgesteld, vormt de basis voor onze bijdrage aan het verstedelij-
kingsstrategie van Regio Zwolle. 15 februari 2022 is een gezamenlijke radenbijeenkomst met als onderwerp de 
gebiedsverkenning. 
 
Advies team 

1. de gebiedsverkenning ter informatie naar de gemeenteraad te sturen, voorzien van bijgaande raadsin-
formatiebrief en daarbij aangegeven dat Nunspeet een bijzondere positie inneemt als het gaat om 
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uitwerking van de pilots; 
2. de Kopgroep te vragen om een plan van aanpak op te stellen met toepassing cafetariamodel voor wat 

betreft het opstellen van de Investeringsagenda 2.0 en gebiedsgerichte aanpak. Zie de voorgestelde 
groen gemarkeerde toevoeging in de raadsinformatiebrief. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Subsidieverlening peuterspeelgroepen en voorschoolse educatie 2021, 2022 en compen-
satie ouderbijdragen coronamaatregelen. 

Zaaknr.  Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

20824  SL   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Kindcentrum Nunspeet, Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk, Vrij Spel peuterspeel-
groepen en BSO en Stichting Prokino hebben een subsidieaanvraag 2021 namens de ouders van deelne-
mende peuters aan peuterspeelgroepen en voorschoolse educatie ingediend. Tevens hebben Stichting Kind-
centrum Nunspeet, Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk, Vrij Spel peuterspeelgroepen en 
BSO, Stichting Prokino Kinderopvang, Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen Nunspeet en Loofles een 
subsidieaanvraag 2022 namens de ouders van deelnemende peuters aan peuterspeelgroepen en voor-
schoolse educatie ingediend. Hiermee continueren zij de activiteiten waarvoor zij in 2020 ook subsidie hebben 
ontvangen. Daarnaast zijn vanaf 16 december 2020 tot 8 februari 2021 de scholen en kinderopvang gesloten 
geweest vanwege de coronamaatregelen. Gedurende deze periode is er wel noodkinderopvang aangeboden in 
gemeente Nunspeet. Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor de compensatie van de ouderbijdragen 
die betaald zijn gedurende deze periode.   
Wij adviseren u de subsidie en de corona compensatie voor de ouders te verlenen aan de genoemde organisa-
ties. 
 
Advies team 
1. De aanvraag voor 2021 van zowel Stichting Kindcentrum Nunspeet, Stichting Protestants Christelijk Peu-

terspeelzaalwerk, Vrij Spel peuterspeelgroepen en BSO als Stichting Prokino ontvankelijk te verklaren. 
2. Een subsidie voor 2021, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep en voor-

schoolse educatie, te verstrekken van € 179.749,- aan Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) als penvoer-
der van deze ouders. Hiervan is € 34.963,- voor reguliere peuters en € 144.786,- voor doelgroeppeuters. 

3. Een subsidie voor 2021, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep of voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 61.724,- aan Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk 
(SPCP) als penvoerder van deze ouders. Hiervan is € 22.624,- voor reguliere peuters en € 39.100,- voor 
doelgroeppeuters. 

4. Een subsidie voor 2021, voor de ouders van deelnemende peuter aan een peuterspeelgroep en voor-
schoolse educatie te verstrekken van € 34.542,- aan Vrij Spel peuterspeelgroepen en BSO als penvoerder 
van deze ouders. Hiervan is € 15.277,- voor reguliere peuters en € 19.265,- voor doelgroeppeuters. 

5. Een subsidie voor 2021, voor de ouders van deelnemende peuter aan een peuterspeelgroep en voor-
schoolse educatie te verstrekken van € 31.357,- aan Stichting Prokino als penvoerder van deze ouders. 
Hiervan is € 13.490,- voor reguliere peuters en € 17.867,- voor doelgroeppeuters. 

6. De aanvraag voor 2022 van zowel Stichting Kindcentrum Nunspeet, Stichting Protestants Christelijk Peu-
terspeelzaalwerk, Vrij Spel peuterspeelgroepen en BSO, Stichting Prokino Kinderopvang, Stichting Refor-
matorische Peuterspeelzalen Nunspeet als Loofles op grond van de hardheidsclausule (artikel 23 ASV) 
ontvankelijk te verklaren. 

7. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep en voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 174.014,- aan Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) als penvoer-
der van deze ouders. Hiervan is € 37.128,- voor reguliere peuters en € 136.886,- voor doelgroeppeuters. 

8. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep of voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 66.693,- aan Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk 
(SPCP) als penvoerder van deze ouders. Hiervan is € 25.247,- voor reguliere peuters en € 41.446,- voor 
doelgroeppeuters. 

9. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuter aan een peuterspeelgroep en voor-
schoolse educatie te verstrekken van € 40.820,- aan Vrij Spel peuterspeelgroepen en BSO als penvoerder 
van deze ouders. Hiervan is € 22.663,- voor reguliere peuters en € 18.157,- voor doelgroeppeuters. 
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10. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep of voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 42.449,- aan Stichting Prokino als penvoerder van deze ouders. 
Hiervan is € 13.538,- voor reguliere peuters en € 28.911,- voor doelgroeppeuters. 

11. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep of voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 33.931,- aan Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen Nun-
speet (Spelenderwijs) als penvoerder van deze ouders. Hiervan is € 27.773,- voor reguliere peuters en € 
6.158,- voor doelgroeppeuters. 

12. Een subsidie voor 2022, voor de ouders van deelnemende peuters aan een peuterspeelgroep of voor-
schoolse educatie, te verstrekken van € 60.202,- aan Loofles als penvoerder van deze ouders. Hiervan is € 
22.564,- voor reguliere peuters en € 14.630,- voor doelgroeppeuters. 

13. De ouders die gebruik maken van peuteropvang of opvang met een sociaal medische indicatie en niet in 
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag te compenseren voor de betaalde ouderbijdrage gedurende 
de periode 16 december 2020 tot 8 februari  2021.  

14. Hiervoor € 5.214,51 beschikbaar te stellen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Vervolg op ICT-samenwerking H2ONE. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23454  Info   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
In 2019 hebben de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek een toekomstverkenning ge-
start over de kansen voor Informatiesamenwerking tussen de gemeenten. Het rapport van dit onderzoek geeft 
aan dat het, gezien alle ontwikkelingen en het groeiende belang van informatisering en automatisering voor het 
kunnen uitvoeren van de kerntaken en de ambities van de gemeenten, nagenoeg ondoenlijk is voor kleine en 
middelgrote gemeenten om dit geheel zelfstandig uit te blijven voeren. Het rapport stelt dat geen van de drie 
organisaties, H2O, Elburg en Nunspeet, klaar is voor de toekomst. De maximale meerwaarde van samenwer-
king wordt bereikt door op het brede palet van de informatievoorziening samen te werken. H2O en de combina-
tie Nunspeet/Elburg zijn afzonderlijk relatief klein, een verdere opschaling is wenselijk en het nadrukkelijke ad-
vies van Native.  
Voor elk van de vijf gemeenten geldt dat we ons op hoofdlijnen herkennen in het advies en onderschrijven dat 
verdere opschaling wenselijk is. De complexiteit, de voortdurende ontwikkelingen op het vakgebied, de eisen 
die er vanuit wetgeving worden gesteld, de kosten, en de mogelijkheden om nu en op termijn de benodigde 
menskracht in huis te halen, maakt dat elke gemeente onderkent dat het op termijn te kwetsbaar is om op de 
huidige schaal verder te gaan met I&A. En gelet op de tijd die het kost om een goede samenwerking te bou-
wen, kan er niet gewacht worden tot het moment dat kwetsbaarheden te groot worden. Dit is een te complex 
onderwerp om er even snel op te schakelen, als het niet meer lukt zoals het nu gaat. 
In de SWOT-analyse van Nunspeet en Elburg komt als één van de sterktes naar voren het pragmatisme waar-
mee beide organisaties aan de informatievoorziening werken. In de aanpak van H2O is minder ruimte voor 
pragmatisme. Het rapport laat zien dat H2O op een hoger volwassenheidsniveau zit dan Elburg en Nunspeet. 
Het verschil in ruimte voor pragmatisme en volwassenheidsniveau is geen belemmering om tot samenwerking 
te komen. De verschillende vertrekpunten van de (clusters van) gemeenten vragen wel aandacht voor de ma-
nier waarop je op een gezamenlijk spoor probeert te komen. 
Als vijf gemeenten gaan we voor een brede samenwerking op I&A. Dat is onze ambitie. We gaan een vervolg-
onderzoek starten naar het scenario waarin we komen tot: 

 een volledige samenwerking op alle niveaus van de automatisering en informatisering ; 

 harmonisatie van de inrichting van de gemeentelijke (werk)processen;  

 en een gezamenlijke visie en strategie op dienstverlening en bedrijfsvoering waar dat van invloed is op 
de informatievoorziening. 

Een brede samenwerking op I&A behelst ook heel veel zaken niet. I&A is een van de belangrijkste randvoor-
waarden om als gemeentelijke organisatie het werk te doen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en an-
dere partijen. I&A is dus dienstbaar aan hoe je als gemeente voor je gemeenschap wilt werken. Gemeenten 
bepalen zelf hun eigen profiel en (inhoudelijk) beleid. 
We gaan onze gezamenlijke ambitie realiseren, mits uit het rapport van het vervolgonderzoek blijkt dat de ri-
sico’s laag zijn en de complexiteit beheersbaar is. Als daarentegen blijkt dat het zeer nadelig of risicovol en (te) 
complex is om de geambieerde stip op de horizon voor de samenwerking te realiseren, dan vraagt dat om een 
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heroverweging van de ambitie. 
 
Advies team 
Het bovenstaande leidt tot het voorstel om de colleges het volgende besluit te laten nemen: 
1. Kennis te nemen van het rapport met fase 1 van het ICT onderzoek; 
2. De raad te informeren dat het college voornemens is om een samenwerking op het gebied van I&A op te 
bouwen tussen de 5 gemeenten, waarbij er sprake is van: 
      a. een volledige samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de automatisering; 
      b. een volledige samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de informatisering; 
      c. harmonisatie van de inrichting van de gemeentelijke (werk)processen; en 
      d.een gezamenlijke visie en strategie op dienstverlening en bedrijfsvoering waar dat van invloed is op de  
         informatievoorziening          
mits het college op basis van de uitkomsten van fase 2 van het ICT onderzoek concludeert dat het besluit om 
over te gaan tot het daadwerkelijk bouwen van die samenwerking verantwoord is; 
3. De gemeentesecretarissen op te dragen om fase 2 van het ICT onderzoek uit te doen voeren naar het bou-
wen van een samenwerking op het gebied van I&A zoals beschreven in beslispunt 2, waarbij de portefeuille-
houders ICT als bestuurlijk opdrachtgevers optreden; 
 
4. Op basis van de uitkomsten van het uit te voeren fase 2 van het onderzoek, met name de business case en 
roadmap die dat op gaat leveren, een definitief besluit te nemen over het bouwen van een gezamenlijke I&A; 
5. De lopende en voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van I&A bij elk van de vijf gemeenten te respec-
teren, waarbij een gemeente wel steeds voor zichzelf en in gezamenlijkheid met de andere gemeenten beziet 
of die ontwikkelingen de toekomstige samenwerking niet nodeloos belemmeren. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat in fase 2 van het onderzoek heldere ‘exit criteria’ moeten worden ge-
formuleerd en verankerd en moet worden geborgd dat individuele gemeenten het recht hebben om op be-
paalde onderdelen van de samenwerking niet (volledig) aan te haken, indien de meerwaarde van de samen-
werking op die onderdelen niet vaststaat c.q. de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen. 
 
 

ONDERWERP: Regionaal bestuurlijk overleg sport 09 februari 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

23062  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Op woensdag 9 februari 2022 staat het bestuurlijk overleg sport (BOS) gepland. In dit voorstel ontvangt u de 
agenda, voorzien van een ambtelijk advies. Ook zijn bijgevoegd het verslag van 08-10-2021, de memo en flyer 
m.b.t. Uniek Sporten Uitleen en de stand van zaken van de regionale samenwerkingsagenda. 
 
Advies team 
1. Kennis nemen van de agenda van het bestuurlijk overleg sport op 9 februari 2022 inclusief het ambtelijk 

advies.  
2. Ten aanzien van agendapunt 3: Wethouder van de Bunte mandateren, om bij een positief besluit, de over-

eenkomst Uniek Sporten Uitleen namens de regio te laten ondertekenen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

6. ONDERWERP: Beëindiging samenwerkingsovereenkomst door Allego B.V. voor plaatsing van laadpalen 
/deelname concessie gezamenlijke aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor elektri-
sche auto’s (GO-RAL). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11992  ROV   Weth. Van de Bunte  Ja  
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Samenvatting 
Op 1 december 2021 heeft de gemeente van Allego B.V., die voor binnen de gemeente laadpalen installeert en 
exploiteert, een brief ontvangen waarin zij aangeven dat zij hebben besloten om per 1 januari 2022 te stoppen 
met deze dienstverlening aan de gemeente. Het gevolg van dit besluit van is dat gemeente vanaf nu geen partij 
heeft waarmee afspraken zijn voor het plaatsen van publieke laadinfrastructuur. Inwoners die niet beschikken 
over de mogelijkheid om te laden op eigen terrein kunnen wij hierdoor niet meer faciliteren. Nu de gemeente voor 
de keuze staat om met een nieuwe partij(en) een samenwerking aan te gaan voor het plaatsen van laadpalen, 
biedt de beëindiging van de samenwerking door Allego B.V. ook de kans om te kiezen voor een ander samen-
werkingsmodel. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis te nemen van het besluit van de Allego B.V. dat zij per 1 januari 2022 de samenwerking            hebben 

opgezegd om laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren, te exploiteren en te onderhouden in de 
publieke/openbare ruimte. 

a)geen gebruik te maken van het aanbod om doorgaan met het Open Markt Model door  het bedrijf ParknCharg. 
2.   Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Overijssel op gebied van open  bare 
laadinfrastructuur, waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:        
a) Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente  
een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief 
alle daarvoor te nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de 
concessieovereenkomst.  
b) Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente het  
contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.  
c) Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de gemeente de  
plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De 
provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg 
met de gemeente.   
d) Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien nodig het inzetten  
van de optie om een concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt 
voor het beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, monitoringssysteem en contractmanage-
ment voor de periode na 2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor 
het invoeren van de concessievergoeding in overleg met de gemeente.   
 

7. ONDERWERP: Jaarrekening 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21641  POC   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Als onderdeel van de controle jaarrekening 2021 heeft de accountant de administratieve organisatie en de daarin 
opgenomen maatregelen beoordeeld zodat er een terugkoppeling gegeven kan worden over de betrouwbaarheid 
van de interne informatievoorziening  en de jaarrekening. De managementletter is van nature kritisch. Er wordt 
gerapporteerd over mogelijkheden ter verbetering van de financiële en administratieve processen, de admini-
stratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing. 
Advies team (tevens beslissing college) 
•  Kennis nemen van de managementletter interim controle 2021. 
•  De managementletter ter kennis name beschikbaar stellen aan de commissie M&M. 
 
 
 

8. ONDERWERP: Vergaderingen gemeentelijke monumentencommissie 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18554  ROV   Weth. Groothuis  Ja  
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Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college de vergaderstukken van de vergadering van de gemeentelijke monumentencom-
missie van 19 januari 2022. Daarnaast ontvangt uw college de nieuwsbrief die deze maand is uitgegaan naar de 
eigenaren van monumenten in de gemeente Nunspeet. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het verslag van de vergadering van de monumentencommissie en de nieuwsbrief voor kennisgeving  aan te 
nemen. 
 

9. ONDERWERP: Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom Bredeweg 110d in Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10254  VTH   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 juni 2021 heeft uw college aan de bewoner (verder: bezwaarmaker) van het zonder omgevingsvergunning 
gebouwde appartement  op het adres Bredeweg 110d in de bedrijfswoning op het adres Bredeweg 110b in 
Hulshorst een last onder dwangsom opgelegd om de onrechtmatige bewoning te staken en gestaakt met houden. 
Tegen dit besluit is door de advocaat van bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend dat ter advisering aan de 
Commissie Bezwaarschriften is voorgelegd. Op 10 januari 2022 heeft de Commissie Bezwaarschriften (verder: 
Commissie) geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. Tevens heeft de Commissie geadviseerd 
om te onderzoeken of een persoonsgebonden gedoogbeschikking dan wel een tijdelijke afwijking als bedoeld in 
artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht afgegeven kan worden. Afhankelijk van de uitkomst 
adviseert de Commissie om het bestreden besluit met een aanvullende motivering in stand te laten dan wel te 
herroepen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
uw College wordt geadviseerd om: 

 Onder overname van het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  

 kennis te nemen van de aanvullende motivering. 
 

 

10. ONDERWERP: Akkoord aanvraag bijdrage Uitvoeringsagenda 2021 van Gastvrije Randmeren. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

21644  SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Eind 2021 is er een aanvraag ingediend voor een bijdrage van de uitvoeringsagenda  Recreatieve Ontwikkeling 
Randmeren van Gastvrije Randmeren. De aanvraag is ingediend voor het verbeteren van de entree naar 'Nun-
speet aan Zee' en de opwaardering van fietsknooppunt 81. Begin 2022 heeft Gastvrije Randmeren laten weten 
dat de aanvraag akkoord is. In de bijlage vindt u een visualisatie van de entree en opwaardering van het fiets-
knooppunt. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennis nemen van de akkoord bevonden aanvraag voor een bijdrage ten behoeve van de entree naar 'Nunspeet 
aan Zee' en opwaardering fietsknooppunt 81. 
 
 
 
 
 


