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Casenr. 17e0000843

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 februari 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder

Openbaar deel

1.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase (17e0000456)
Besluit
De raad door middel van raadsvoorstel (e170003841) voor te stellen:
1. het ontwerp-bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase ambtshalve te wijzigen, zoals beschreven
in de bij dit besluit behorende ‘Zienswijzennota Veldzicht Noord 4e fase’ (e170000598);
2. het bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPveldzichtnoord4e.401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. het bijbehorende exploitatieplan Veldzicht-Noord, fase 4 (e160038725), zoals bedoeld in artikel
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase vast te
stellen;
4. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Veldzicht Noord 4e fase (e160038908)
volgens artikel 12a van de Woningwet vast te tellen;
5. de geactualiseerde gemeentelijke exploitatieopzet 2017 Veldzicht Noord 4e fase (vertrouwelijk,
e170003648) vast te stellen, de niet-openbaarheid van de exploitatieopzet te bekrachtigen en
het college te machtigen om op basis van de ramingen in de exploitatieopzet de nodige
inkomsten te genereren en uitgaven te doen.
6. De portefeuillehouder R.O. te mandateren de notitie van Atrivé (e170004764) met betrekking tot
de Ladder duurzame verstedelijking toe te voegen aan het bestemmingsplan.
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2.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Inkoop Jeugdzorg 2018 (17e0000498)
Besluit
1. In te stemmen met het aanbesteden van Jeugdhulp (regionaal en bovenregionaal) voor 1 januari
2018 voor de zes gemeenten van de Regio Noord-Veluwe en voor de gemeente Zeewolde alleen
voor ambulante jeugdhulp, de huidige lokaal gecontracteerde ambulante GGZ, dagbesteding en
logeervoorzieningen;
2. In te stemmen met een looptijd van vier jaar voor residentiële Jeugdhulp, zes jaar voor
pleegzorg en 2 jaar voor ambulante jeugdhulp (vanwege aansluiting op de WMO en
Participatiewet);
3. De RNV gemeenten en gemeente Zeewolde voeren de aanbesteding uit en verzoeken de ISNV op
te treden als penvoerder;
4. Burgemeester Baars mandateert de heer G. van den Berg van de gemeente Nunspeet, de
portefeuillehouder Jeugd binnen de regio om de contracten na goedkeuring van college en
gunning te ondertekenen;
5. Een bedrag van voorshands maximaal € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor uitvoering van de
aanbesteding voor de ISNV voor inzet externe specialisten Jeugd indien noodzakelijk. Het
college verzoekt de kostenraming ad € 145.000,-- te specificeren en te motiveren.

3.

Afdeling
Onderwerp
Taskforce parkeren (17e0000963).
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van Goudappel Coffeng (e170005152) “parkeervraagstuk
rondom gemeentehuis” en het voorstel “flankerende maatregelen parkeerdruk” (e170005145);
2. De daarin vermelde conclusies en aanbevelingen te onderschrijven;
3. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen om de parkeerdruk in de omgeving van het
gemeentehuis te beheersen, te weten:
Invoering (elektronisch) parkeerverwijssysteem en een duidelijke looproute vóór oplevering
verbouwing gemeentehuis;
Contractueel afdwingen dat externe inhuurmedewerkers elders parkeren;
Daarnaast actief stimuleren dat eigen medewerkers (inclusief Meerinzicht) en medewerkers
van ondernemers/ winkeliers eveneens zoveel mogelijk elders parkeren
4. In te stemmen met het bijgevoegde concept-raadsvoorstel (e170005234) en dit via de
agendacommissie ter besluitvorming voorleggen aan de raad.
Afdeling ABV
Onderwerp
Zienswijzen op de 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2017 ODNV (17e0000235)
Besluit
1. In te stemmen met de 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2017 van de ODNV;
2. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de ODNV (e170005084)
kenbaar te maken;
3. Het raadsvoorstel met zienswijze aan te bieden aan de raad.
4. De budgettaire bijstellingen alsmede de voorgestelde dekking te verwerken in de
Bestuursrapportage 2017. De definitieve tekst van de financiële paragraaf wordt vastgesteld
door de wethouder Financiën.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Herinrichting en verduurzaming gemeentehuis (17e0001347)
Besluit
1. In te stemmen met deze ontwerp-raadsbrief.
2. Deze raadsbrief via de agendacommissie voor te leggen aan de raadscommissie Bestuur &
Middelen (9 maart a.s.).

4.

5.
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7.

Afdeling ONT
Onderwe
erp
Nemen va
an definitieve
e verkeersbesluiten voor de
e Jacob Catsla
aan en de Prin
ns Hendriklaan
(16e0009
9777).
Besluit
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p
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erp
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ari 2017.
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