
 

 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 24-03-2020 

Tijd 10:00 - 12:00 

Locatie Wegens het Coronavirus is de vergadering telefonisch 

Voorzitter Burgemeester Carol van Eert 

Secretaris Nadja Renkema 

Aanwezig wethouders Gea Hofstede, Marc Budel, Dorus Klomberg en  

Ronald Haverkamp 

 

   

1 

 

 Ontwerpnotulen van de vergadering van burgemeester en wethouders 

van dinsdag 17 maart en vrijdag 20 maart 2020 

 

Besluit 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Uitnodiging van: 

 

2.a 

 

 De Commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en 

Museum Bronbeek voor het ontvangst ter gelegenheid van de verjaardag 

van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op maandag 27 april 2020 

van 11.00 uur tot 13.00 uur 

 

Besluit 

Op uitnodigingen zal niet worden ingegaan tot nader order. 

 

2.b 

 

 Uitnodiging van Graaf en Gravin F.W.F.L. Zu Ortenburg voor een 

bijeenkomst 'De impact van Wildlife Estates' en de uitreiking van het 

'Wildlife Estates Label' op donderdag 16 april 2020 van 12.30 uur tot 

17.00 uur op Landgoed Middachten 

 

Besluit 

Op uitnodigingen zal niet worden ingegaan tot nader order. 
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 Veiligheidshuis 

- In te stemmen met aangaan van het samenwerkingsconvenant tussen 

ketenpartners in de Veiligheidshuizen Gelderland Midden onder de 

opschortende voorwaarde dat de raad een positieve zienswijze heeft 

gegeven op dit samenwerkingsconvenant; 

- het samenwerkingsconvenant voor een zienswijze voor te leggen aan 

de raad met bijgevoegd raadsvoorstel; 

- in te stemmen met het privacy protocol Integrale Veiligheid en 

complexe multi problematiek Veiligheidshuizen Gelderland Midden; 

- kennisnemen van de jaarstukken van het Veiligheidshuis Regio Arnhem 

en Veiligheidshuis West Veluwevallei; 

- in te stemmen met een verhoging van de kosten voor de Veiligheidshuis 

Regio Arnhem van € 0,25 cent per inwoner naar € 0,43 per inwoner 

voor 2020 en naar € 0,61 vanaf 2021 en verder. 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

4 

 

 Betere spreiding winkelend publiek 

 Instemmen met een verruiming van de openingstijden voor alle winkels 

die etenswaren verkopen voor de eerste dagelijkse levensbehoefte, 

zoals een groenteboer, slager, supermarkt en een bakker. Door deze 

verruiming kunnen de winkels voor de komende 3 zondagen, te weten 

22 maart, 29 maart en 5 april hun deuren vanaf 08.00 uur openen in 

plaats van 12.00 uur. De sluitingstijd op zondag blijft 19.00 uur. 

Hierdoor ontstaat er een zo optimaal mogelijke spreiding van het 

winkelend publiek. 

 Instemmen dat de extra openstelling voor de zondagochtend in elk 

geval stopt na de coronacrisis. De openstelling op de zondagen gaat 

dan weer terug naar de oorspronkelijke tijd. 

 

Besluit 

Conform besloten 
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 Tijdelijk verruiming tijden laden en lossen 

• Instemmen dat tot en met 5 april 2020 de laad- en losactiviteiten 

24 uur per dag mogen plaatsvinden. Dit betekent dat winkels buiten de 

reguliere toegestane tijd van 07.00 uur tot 19.00 uur mogen laden en 

lossen. 

• Instemmen dat de tijdelijke verruiming direct na uw besluit in werking 

treedt (noodvergunning). Gezien de omstandigheden is er sprake van 

een spoedeisend belang. Daardoor is er geen tijd om nader onderzoek 

te doen naar de extra geluidsbelasting. 

• Instemmen met het verzenden van bijgevoegde persbericht (bijlage 1). 

 

Besluit 

Conform besloten 

 

6 

 

 Overzicht uitgecirculeerde benw-stukken: 

 

6.a 

 

 Begroting 2020 met een meerjarenperspectief richting 2024 van de 

stichting Scholengroep Veluwezoom 

De raad kennis te laten nemen van de begroting 2020 met een 

meerjarenperspectief richting 2024 van de stichting Scholengroep 

Veluwezoom. 

 

Besluit 

V.k.a. 

 

 


