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Programma

Onderwerp

Samenvatting

304540

11 - Bestuur en
organisatie

Perspectiefnota 2022-2025

Het college stemt in met de
Dhr. M.P. Wiersinga
Perspectiefnota 2022-2025 en
de daarin opgenomen drie
richtinggevende uitspraken
voor het college bij de
voorbereiding van de
programmabegroting 20222025. Dit betreft investeringen
in onderhuishuisvesting,
versterken van de digitale
veiligheid en het anticiperen op
het toenemende beroep op de
gemeentelijke overheid vanuit
de samenleving.
De perspectiefnota schetst de
maatschappelijke, bestuurlijke
en financiële ontwikkelingen
die van belang zijn voor de
nieuwe begroting of waarvoor
op termijn actie nodig is.

299524

11 - Bestuur en
organisatie

Begroting 2022 Tribuut
belastingsamenwerking

Het college heeft besloten de
raad voor te stellen een
zienswijze in te dienen op de
begrotingswijziging en
ontwerpbegroting 2022 van
Tribuut
belastingsamenwerking.
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Portefeuillehouder

Dhr. M.P. Wiersinga

302557

9 - Bedrijvigheid

Informatieborden Apeldoorns Kanaal Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
vier informatieborden langs het
Apeldoorns kanaal toe te
voegen. Deze borden zullen de
geschiedenis van de omgeving
weergeven. Daarnaast worden
ze vormgegeven zoals de
borden in Heerde, zodat de
fietser langs de route één en
dezelfde uitstraling heeft.

297480

3 - Zorg en opvang
5 - Ruimte en wonen

Woonzorgagenda

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
in te stemmen met de
Dhr. M.P. Wiersinga
Inspraaknota Woonzorgagenda
en de hierin voorgestelde
wijzigingen van de
Woonzorgagenda. Ook heeft
het college besloten om in te
stemmen met de
Woonzorgagenda en deze ter
besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad. Verder
heeft het college het
Afwegingskader voor nieuwe
woonzorg-initiatieven vast
gesteld.
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240138

10 - Weer aan het werk

Zienswijzenbrief over GR Lucrato
Jaarrekening 2020 en MJB 20222025 en de verdeelsleutel van de
gemeenten in het tekort

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
de raad voor te stellen een
zienswijze in te dienen op de
jaarstukken 2020 en de
meerjarenbegroting 2022-2025
en de berekeningswijze van de
verdeelsleutel voor de
gemeentelijke bijdrage aan de
GR Werkbedrijf Lucrato.

305164

4 – Leefbaar en veilig

Voorstel wijziging
gemeenschappelijke regeling 2021
vervolg

Het college heeft besloten om Dhr. dr. T.C.M. Horn
onder voorbehoud van de
toestemming van de
gemeenteraad, akkoord te
gaan met de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling
van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland. Door dit
besluit kan er een
werkgeversvereniging worden
opgericht voor het personeel
van de Veiligheidsregio's.

305173

4 – Leefbaar en veilig

Concept programma begroting
VNOG 2022-2025, voorlopige
jaarstukken 2020 & een overzicht
van de reacties Kadernota 20222025

Het college heeft drie besluiten Dhr. dr. T.C.M. Horn
genomen. Ze laten de
gemeenteraad kennis nemen
van de voorlopige jaarstukken
2020 en van de reacties op de
Kadernota 2022 – 2025. Ook
wordt de gemeenteraad
voorgesteld om geen
zienswijze in te dienen op de
concept programma begroting
2022 – 2025 van de VNOG.
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305024

11 – Bestuur en
organisatie

Cleantechregio Stedendriehoek begroting 2022

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
de raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen op de
concept-begroting 2022 van de
Cleantechregio
Stedendriehoek.

302205

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie Dorpspartij

De fractie Dorpspartij heeft
vragen inzake helikopters
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.

301646

11 – Bestuur en
organisatie

Vertegenwoordigingsbesluit

Het college en de
Dhr. dr. T.C.M. Horn
burgemeester hebben besloten
om ambtenaren aan te wijzen,
die de gemeente, de
burgemeester, het college en
de gemeenteraad kunnen
vertegenwoordigen bij
bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke geschillen.

306124

5 – Ruimte en wonen

Bezwaarschrift tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen

Het college heeft
Dhr. M.P. Wiersinga
overeenkomstig het advies van
de commissie voor de
Bezwaarschriften besloten om
een bezwaarschrift tegen een
omgevingsvergunning 'activiteit
bouwen' voor het creëren van
een zorgappartement aan de
Houtweg in Oene nietontvankelijk te verklaren.
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Dhr. drs. B.J. Aalbers

