
 

Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 

Datum 21-12-2021 

Tijd 9:00 - 15:00 

Locatie MS Teams 

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 14 december 2021 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

2 

 

 Er zijn geen uitnodigingen ontvangen 

 

 

3 

 

 Overzicht uitgecirculeerde b&w-stukken: 

 

3.a 

 

 Besluit op verzoek tegemoetkoming planschade BP Velp 2016 

Woongebieden-Zuid 

Ten aanzien van het verzoek van de eigenaar van het pand aan de 

Eiberstraat 18 te Velp, om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1, 

lid 1 Wro naar aanleiding van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Zuid wordt uw college 

voorgesteld overeenkomstig het bijgaande advies van Langhout & Wiarda 

d.d. 9 november 2021, waarvan de overwegingen geacht worden 

integraal onderdeel uit te maken van het besluit, te besluiten het verzoek 

om planschade af te wijzen en de tegemoetkoming in planschade op nihil 

vast te stellen. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 
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3.b 

 

 Nieuw aanwijzingsbesluit deurwaarders en invorderingsmedewerkers 

De invorderingsmedewerkers en deurwaarders in dienst van Flanderijn 

Invordering, met ingang van 1 januari 2022, aan te wijzen als heffings-

/invorderingsambtenaar respectievelijk belastingdeurwaarder, conform 

bijgevoegd conceptbesluit. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

3.c 

 

 Subsidieaanvraag Bibliotheek Veluwezoom 2022 

De aanvraag tot subsidieverlening aan de Bibliotheek Veluwezoom voor 

het jaar 2022 toe te kennen voor een bedrag van € 1.053.586,60 en voor 

het overige deel ad € 18.664,00 af te wijzen. 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

3.d 

 

 Geactualiseerd Beveiligingsplan Suwinet 

Vaststellen van het geactualiseerde Beveiligingsplan Suwinet en 

Addendum. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

3.e 

 

 Kenniscampus regio Arnhem 

• Kennis te nemen van het ambitiedocument "Kenniscampus Regio 

Arnhem; een innovatief kennislandgoed" (bijlage 1); 

• in te stemmen met het verstrekken van budget voor een vervolgstap. 

Deze vervolgstap houdt in dat gewerkt gaat worden aan het opstellen 

van een samenwerkingsovereenkomst die de basis gaat vormen voor 

de uitvoeringsagenda Kenniscampus regio Arnhem (fase 3). 

 

Besluit: 

Conform besloten 

 

3.f 

 

 Voortgang motie 'Van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug...' 

Instemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief ter 

voortgang van de motie 'Van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug...'. 

 

Besluit: 

Conform besloten 
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3.g 

 

 Recreatiezonering Veluwe, provincie Gelderland 

- Kennisnemen van het document ‘Concept Recreatiezoneringsplan 

Veluwe; natuur beschermen én beleven’ via Recreatiezonering op de 

Veluwe - Sprekend Gelderland. 

- Onder voorbehoud van de zienswijze van de gemeenteraad wordt 

gevraagd in te stemmen met: 

o het aanwijzen van een verandering van zonering van een deel van 

het Rozendaalse Veld naar zone B (matig intensief recreatief 

medegebruik); 

o het gelijktrekken van een afwijkende zoneringsvlek in de 

Beekhuizense bossen. Dit betekent dit deel te veranderen van zone 

B naar zone C (rustig gebied met extensief recreatief medegebruik); 

o het gelijk trekken van ons eigendom op Landgoed Beekhuizen qua 

zonering met de rest van het landgoed, te weten zone B (matig 

intensief recreatief medegebruik); 

o de zonering van Openluchttheater De Pinkenberg veranderen van 

zone C naar zone A (intensief recreatief gebruik); 

Voor een visualisatie van de wijzigingen verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Besluit: 

Conform vastgesteld 

 

 


