
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 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: Opvang Oekraïense vluchtelingen 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29342 Soc   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Door de Russische inval in Oekraïne is een vluchtelingenstroom ontstaan die ook Nederland bereikt. In de op-
gestelde Notitie 'Opvang Oekraïense vluchtelingen' zijn een aantal afwegingen gemaakt over hoe om te gaan 
met de opvang van deze groep vluchtelingen en de rol van de gemeente op dit thema. 
 
Advies team 
1. Kennisnemen van de Notitie Opvang Oekraïense vluchtelingen en instemmen met de geschetste lijnen in 

de Notitie Opvang Oekraïense vluchtelingen. 
2. De Notitie en de nog onbeantwoorde vragen bespreken. 

 
Beslissing college 
- het college kiest voor een coördinerende en ondersteunende rol van de gemeente wat betreft burgerinitia-

tieven vanuit Nunspeet voor (kortdurende) opvang en hulp door particulieren en het daarvoor inrichten van 
een informatie- en registratiepunt; 

- er moet zo spoedig mogelijk een inventarisatie worden gemaakt van potentiële opvanglocaties binnen de 
gemeente (zonder daarover al bindende afspraken te maken);  

- het college stemt in met het inrichten van een bestuurlijke en ambtelijke werkorganisatie in lijn met de toe-
passelijke  (GRIP 3) crisisstructuur; 

- over de financiële aspecten moet in samenspraak met de werkgroep “Intern, Financiën  en Huisvesting” 
een voorstel aan het college worden voorgelegd. 

 

2. ONDERWERP: Plaatsen bebording met toegangsregels Petraveld. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

22670 POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Op het Petraveld gevestigd bij de Petraschool (Troelstrastraat 39 Nunspeet) is al langere tijd sprake van 
(jeugd)overlast. Hierbij gaat het om overlast in de zin van gebruik en handel van verdovende middelen, geluids-
hinder, vernielingen en rondslingerend afval. De ervaren overlast heeft een groot effect op de woonbeleving 
van de omwonenden van het Petraveld. Het plaatsen van bebording (zoals ook bij het Oranjepark en Edzard 
Koningpark) kan bijdragen om de overlast te beperken. 
 
Advies team 
Instemmen met het plaatsen van bebording met toegangsregels bij het Petraveld. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de volgende kanttekeningen: 
- de maatregel over een half jaar evalueren; 
- dit soort maatregelen in de toekomst inpassen in een bredere communicatiestrategie. 
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3. ONDERWERP: Profiel en bijdrage Nunspeet Regio Zwolle. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27838  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
De Gemeente Nunspeet neemt actief deel in regionale samenwerkingsverbanden, met het accent op concrete 
zaken en afstemming in ambtelijke en bestuurlijke vakoverleggen. In de context van de Regio Zwolle-samen-
werking is afgesproken dat elke participant voor 15 maart aangeeft wat ze wil halen en brengen binnen Regio 
Zwolle. In het Nunspeetse concept-profiel staat dat de Gemeente Nunspeet vooral aan Regio Zwolle deel-
neemt voor het ondersteunen van de economische ontwikkeling (economie/menselijk kapitaal/ bereikbaarheid-
stationsomgeving). Aanvullend op de lokale profielen is er binnen Kop van de Veluwe een profiel gemaakt als 
‘Gelderse gemeenten binnen Regio Zwolle’. Dit gezamenlijke profiel is als bijlage bij het Nunspeetse profiel ge-
voegd. 
 
Advies team 
In te  stemmen met het concept Nunspeetse profiel en dit met het Kop van de Veluwe-profiel als bijlage voor 15 
maart indienen bij Regio Zwolle. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Schriftelijke vragen CU m.b.t. lokaal besteden tegoedbon. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27975  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Van de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad is een brief ontvangen met vragen over de mogelijk-
heid van een lokaal te besteden tegoedbon. Deze vragen zijn in de bijgevoegde concept-antwoordbrief aan de 
fractie van de CU beantwoord. 
 
Advies team 
Instemmen met de concept-antwoordbrief en deze door de griffier laten versturen naar de fractie van de CU. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

5. ONDERWERP: Schriftelijke vragen CDA Lokaal m.b.t. 50-Plussers op de arbeidsmarkt. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26362  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie CDA Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. 50-Plussers op de arbeidsmarkt. 
Er wordt voorgesteld de gestelde vragen conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden. 
 
Advies team 
De vragen van de gemeenteraadsfractie CDA Lokaal m.b.t. 50-Plussers op de arbeidsmarkt beantwoorden 
conform bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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6. ONDERWERP: Schriftelijke vragen CU m.b.t. takecarebnb. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27932  Soc  R. Vinke  Weth. Storteboom   Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. takecarebnb. Er wordt voorge-
steld de gestelde vragen conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden. 
 
Advies team 
De vragen van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie m.b.t. takecarebnb beantwoorden conform bijgevoegde 
conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Schriftelijke vragen Gemeentebelang m.b.t. energietegemoetkoming. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27972  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraadsfractie Gemeentebelang heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de energietegemoetkoming. 
Er wordt voorgesteld de gestelde vragen conform bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden. 
 
Advies team 
De vragen van de gemeenteraadsfractie Gemeentebelang m.b.t. de energietegemoetkoming beantwoorden 
conform bijgevoegde conceptbrief. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

8. ONDERWERP: Verantwoording verstrekking corona zelftesten en mondkapjes type II aan minimahuishou-
dens. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

20535  Soc.   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet heeft in de maanden december, januari en februari zelftesten en mondkapjes beschik-
baar gesteld voor de minimahuishoudens. Hiermee werd beoogd het gebruik van corona zelftesten en het dra-
gen van een mondkapje te stimuleren, door het wegnemen van de financiële drempel voor minima huishou-
dens en hiermee de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het college heeft hiervoor 
tweemaal een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld vanuit het coronabudget (in december en in januari). 
Er zijn in totaal 3600 zelftesten aangeschaft en 300 doosjes mondkapjes (á 50 stuks). De kosten die hiervoor 
gemaakt zijn bedragen in totaal € 10.365. Hiervan zijn er in totaal 3150 zelftesten en 200 doosjes mondkapjes 
afgehaald. Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen en de regeling vanuit het Rijk zal de hui-
dige voorraad niet worden aangevuld. 
 
Advies team 
Advies aan burgemeester en wethouders 
1. Kennisnemen van de gemaakte kosten voor de aanschaf van mondkapjes en zelftesten ter hoogte van een 
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totaalbedrag van €  10.365.  
2. De voorraad mondkapjes en zelftesten voor minima niet verder aanvullen uit eigen middelen en het reste-

rende bedrag van € 9.635  niet verder benutten. 
 

Beslissing college 
Conform advies. 
 

9. ONDERWERP: Preventie- en handhavingsplan 2022-2025 & Evaluatie project Middelengebruik. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26747  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Vanaf 2014 is iedere gemeente verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol (PHA) te hebben (artikel 
43a). Dit plan wordt elke vier jaar vastgesteld. Bij de herziening van het plan is ervoor gekozen om het plan te 
verbreden naar alcohol én drugs. Dit komt mede voort uit de evaluatie van het project Middelengebruik. 
 
Advies team 

 De Evaluatie project Middelengebruik 2020-2021 voor kennisgeving aannemen. 

 De Evaluatie project Middelengebruik 2020-2021 ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad. 

 De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 
2022-2025. 

 De gemeenteraad voor te stellen het structureel bij de programmabegroting 2022-2025 opgenomen bedrag 
voor nieuw beleid  ad. €15.000 formatief en €20.000 programmagelden t.b.v. preventie van middelenge-
bruik over te hevelen van programma 1 naar programma 4, taakveld Volksgezondheid. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

10. ONDERWERP: Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Ganzekamp 1 Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11824  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 16 september 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Gan-
zekamp 1 in Nunspeet. Tegen deze verleende omgevingsvergunning is een bezwaarschrift ingediend. Het be-
zwaarschrift is door de commissie bezwaarschrift behandeld tijdens een hoorzitting op 14 december 2021. Op 
17 januari 2022 heeft de commissie bezwaarschriften hierover een advies uitgebracht. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het advies van de commissie bezwaarschriften van 17 januari 2022 overnemen en 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren; 
2. het bestreden besluit onder nadere motivering in stand laten. 
 

11. ONDERWERP: Principeverzoek vergroten van de woonbestemming en tijdelijke overschrijding toegestane 
oppervlakte bijbehorende bouwwerken  t.b.v. plaatsen pre-mantelzorgwoning Bovenweg 108 (A 5734). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

13001  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door de bewoner van het perceel Bovenweg 116 in Nunspeet is een principeverzoek ingediend voor het 
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vergroten van de woonbestemming t.b.v. het plaatsen van een pre-mantelzorgwoning bij het perceel Bovenweg 
108 in Nunspeet. De huidige woonbestemming is uit stedenbouwkundig oogpunt ruim voldoende om hier bijbe-
horende bouwwerken te plaatsen. Het permanent vergroten van de woonbestemming heeft verdichting van dit 
gebied tot gevolg. In het verleden is hier al de nodige bebouwing geplaatst en het is ongewenst om dit nog verder 
te verdichten. Het vergroten van de woonbestemming heeft tevens tot gevolg dat er sprake is van een onge-
wenste (tijdelijke) overschrijding van de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het vergroten van de woonbestemming op het perceel Bo-
venweg 108 in Nunspeet en het principeverzoek afwijzen overeenkomstig bijgesloten conceptbrief. 
 

12. ONDERWERP: Ontwerpbestemmingsplan wijzigingsplan voor het perceel Kempersweg 49, te Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4676  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 9 december 2020 is door het college van Burgemeester en Wethouders besloten om medewerking ter verle-
nen aan het in procedure brengen van een wijziging van het vigerende bestemmingsplan voor het perceel Kem-
persweg 49, te Elspeet. Op dit perceel bevindt zich een bedrijfswoning. De initiatiefnemer wil de bedrijfswoning 
omzetten naar een plattelandswoning, omdat er geen binding is met het naastgelegen agrarische bedrijf maar 
wel woonachtig is in de bedrijfswoning. Aan de hand van de wijzigingsbevoegdheid ‘Wijziging aanbrengen aan-
duiding plattelandswoning’ uit het vigerende bestemmingsplan is het mogelijk om, onder voorwaarden, de be-
drijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Kempersweg 49 en dit ter inzage te leggen. 
 

13. ONDERWERP: Evaluatie Vroegsignalering 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

27205  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Het aanpakken én voorkomen van armoede en schuldenproblematiek zijn de speerpunten van de brede schul-
denaanpak van het kabinet, rijksuitvoerders en gemeenten. Vanaf 1 januari 2021 zijn er aantal nieuwe wetge-
vingstrajecten ingevoerd, waaronder de Vroegsignalering bij schuldenproblematiek, dit ter ondersteuning van het 
voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek. Een gedeelte van deze taak is neerge-
legd bij Stichting Stimenz. De werkwijze en de samenwerking rond Vroegsignalering is na een jaar geëvalueerd. 
Op basis van de evaluatie wordt geadviseerd om de huidige werkwijze voort te zetten. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennisnemen van de evaluatie Vroegsignalering. 
2. Instemmen met voortzetten van de werkwijze Vroegsignalering. 
3. Voortzetten van de subsidie Stimenz 2022 ter hoogte van € 16.251,--. t.b.v. taken Vroegsignalering. Dekking 

vindt plaats vanuit het Schuldhulpverleningsbudget. 
 

14. ONDERWERP: Postduivenvereniging De Zilvermeeuw aanvraag tegemoetkoming corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18716  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
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Postduivenvereniging De Zilvermeeuw heeft een aanvraag gedaan voor financiële compensatie tijdens de hele 
corona periode vanaf maart 2020. Door de maatregelen liepen de vaste kosten, zoals energie, internet en ver-
zekeringen wel door, maar konden er geen wedstrijden plaatsvinden. Voorstel is het geleden verlies te delen en 
de postduivenvereniging een eenmalige voorschotsubsidie te verlenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschot subsidie van € 1.615,17 aan Postduivenvereni-

ging De Zilvermeeuw te Nunspeet 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 ten laste van het door de raad beschikbaar gestelde coronabudget. 
4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 

 

15. ONDERWERP: Biljartvereniging SVOP - corona subsidie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26129  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Biljartvereniging "Seniorensociëteit Voor Ons Plezier (SVOP)  heeft een aanvraag gedaan voor financiële com-
pensatie tijdens de hele corona periode vanaf maart 2020. Door de maatregelen liepen de vaste kosten, zoals 
huur wel door, maar kon er weinig tot geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie. Voorstel is het 
geleden verlies te delen en SVOP een eenmalige voorschotsubsidie te verlenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele voorschot subsidie van € 538,17 aan biljartvereniging "Se-

niorensociëteit Voor Ons Plezier (SVOP) te Nunspeet 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 ten laste van het door de raad beschikbaar gestelde coronabudget. 
4. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde beschikking. 
 

16. ONDERWERP: Mixed Hockey Club tegemoetkoming corona 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

13092 SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Mixed Hockeyclub Nunspeet (MHC) 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 MHC Nunspeet een incidentele subsidie te verlenen voor € 4.438,85. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie van € 4.438,85 aan Mixed Hockeyclub Nunspeet. 
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. 
 

17. ONDERWERP: Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en mandatering 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 
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15298 OR   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Door de bewoner van Schuurmanserf 91 in Nunspeet is verzocht om een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats nabij de woning. De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de hiervoor geldende criteria. Op 15 januari 
2014 heeft uw college besloten om de bevoegdheid voor het al dan niet toekennen en het weer verwijderen van 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen te mandateren aan de teamleider van het directieteam Infra. Voor-
waarde hierbij was dat de aanvraag moest voldoen aan de criteria. Met ingang van 15 november 2021 is team 
Infra samengegaan met team Openbare Ruimte. Het huidige mandaatbesluit is daarmee niet meer geldend. Wij 
stellen uw college daarom voor: 

1. de aanvraag van de bewoner van Schuurmanserf 91 voor een gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats nabij de woning Schuurmanserf 91 te honoreren en hiervoor de verkeersbesluitprocedure te vol-
gen; 

2. de bevoegdheid voor het al dan niet toekennen en het weer verwijderen van gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaatsen te mandateren aan de teammanager van het team Openbare Ruimte. 

 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. de aanvraag van de bewoner van Schuurmanserf 91 voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

nabij de woning Schuurmanserf 91 te honoreren en hiervoor de verkeersbesluitprocedure te volgen. 
2. De bevoegdheid voor het al dan niet toekennen en het weer verwijderen van gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaatsen te mandateren aan de teammanager van het team Openbare Ruimte. 
 

18. ONDERWERP: Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 Arbeidsmarktregio Zwolle. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26279  Soc   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
In het Werkbedrijf Regio Zwolle werken per 1-1-2022 15 gemeenten en UWV Werkbedrijf samen aan een toe-
komstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waarbij ieder talent telt. De gemeenten (onder regie van centrum-
gemeente Zwolle) en UWV Werkbedrijf voldoen hiermee aan een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet 
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI), om met één gezicht naar werkgevers op te treden, 
waarbij zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor registratie van werkzoekenden en vacatures.  
Met het bekrachtigen van de geactualiseerde samenwerkingsafspraken voor de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, 
zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023, wordt voldaan aan deze wettelijke verplichting en 
wordt de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio gecontinueerd en bevorderd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De geactualiseerde samenwerkingsafspraken voor de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, zoals geformuleerd 

in het Uitvoeringsplan SUWI 2022-2023 te bekrachtigen. 
2. De Commissie M&M over dit besluit te informeren.   
 

19. ONDERWERP: Opdrachten sport- en recreactiecentrum De Wiltsangh. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

15355  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Als onderdeel van de voortgang van de nieuwbouw van sport- en recreactiecentrum De Wiltsangh worden vier 
opdrachten aan uw college voorgelegd. In december 2021 heeft uw college een krediet beschikbaar gesteld, 
maar daarbij aangegeven dat een inhoudelijke besteding van deze middelen vooraf aan uw college moet worden 
voorgelegd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met verstrekken van de volgende vier opdrachten voor nieuwbouw van het sport- en 
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recreatiecentrum De Wiltsangh:  
a. Varioplay - Interactief zwemmen in sport € 230.000,--  
b. Hellebrekers: VTW022 (voorzieningen interactief zwemmen € 25.000,--) en VTW024 (voorziening regen-

waterhergebruik € 8.550,--)  
c. SIKA Sportvloer – Sportvloer voor de sporthal en toestelbergingen € 74.944,-- 

 

20. ONDERWERP: Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14674  Soc  Weth. Storteboom/ van der 

Maas  

Ja  

 
Samenvatting 
Nunspeet is onderdeel van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe. In maart 2017 is het regionale inkoopbeleid 
vastgesteld. Onderdeel van dit beleid is om Social Return on Investment bij inkoop en aanbestedingen toe te 
passen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) aan werk of 
werkervaring te helpen.  
Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij het convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland, waarbij al 
verschillende overheden afspraken hebben gemaakt ten aanzien van het proces en de waardering van Social 
Return. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Instemmen met convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland. 
2.   Wethouder Storteboom mandateren voor ondertekening van het convenant. 
 

21. ONDERWERP: Toelichting BRP managementrapportage. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26269  Pub   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Middels dit collegevoorstel ontvangt u meer informatie op de BRP managementrapportage (Djuma zaak 22997). 
Hierbij wordt de verdieping gemaakt op het onderdeel dat onvoldoende was, de controle van de persoonslijsten 
(PL-en). De uitkomsten zijn in lijn met het beeld dat afgelopen jaar in de praktijk is opgedaan en waar momenteel 
ook al op bijgestuurd is/wordt. De verwachting is dat bij de controle over persoonslijsten vanaf 2021 de kwaliteit 
van de mutaties sterk verbeterd is.  
Acties die lopen of op korte termijn gestart worden: 

 Inhuur ondersteuning BRP specialist (8 uur per week) t/m 31-12-2022 

 Opleiding medewerkers burgerzaken front- en mid office zodat de kennis bij meerdere medewerkers in 
het team vergroot wordt 

 Aanschrijven burgers ivm sterkere brondocumenten 

 Onderzoeken foute BAG registratiedata + plan van bijsturing opstellen 

 Heroverweging of het adresonderzoek toch bij team publiek belegd moet worden (ipv team informatie) 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Kennis nemen van deze toelichting op de BRP managementrapportage 
 
 


