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Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022. 
                             (Week 16) 
 
Aanwezig: Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester, 
  Arjen Lagerweij, Hans van der Sleen; Harjo Pinkster, Wim Vrijhoef, wethouders, 
  Lisette Wolbers-Cents, secretaris. 
 

Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

1.  
(o) 

Agenda en akkoordlijsten. 

Openbare akkoordlijst week 16; 13 april 2022 t/m 19 april 2022:                                                      
geen besluiten. 
 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 
 

3.  
(o) 

Samenwerkingsovereenkomst Prepaid Pinpassen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 
(Z-22-03562_2022-18773) 

Beslissing: 
1. Samenwerkingsovereenkomst voor Prepaid PIN kaarten aangaan met de N.V. Bank     

Nederlandse Gemeenten.  
2. 25 Prepaid PIN kaarten aanschaffen. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Sinds de inval van Rusland in buurland Oekraïne, hebben miljoenen Oekraïners hun land 
noodgedwongen verlaten, met achterlaten van vrijwel al hun bezittingen. Voor hun dagelijkse 
levensonderhoud hebben de Oekraïense vluchtelingen geld nodig. Totdat zij een bankreke-
ning in Nederland hebben, verstrekken de meeste gemeenten dit leefgeld contant. BNG Bank 
kan, als alternatief voor contanten, Prepaid PIN kaarten faciliteren, in samenwerking met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

4.  
(o) 

Mandaatbesluit 2022. (Z-22-01864_2022-09420) 

Beslissing: 
1. Het mandaatbesluit 2022 vastgesteld met als belangrijkste wijzigingen:  

• Het schrappen van bepalingen rond de griffie.  

• Aanpassing van inkoopgrenzen aan de nieuwe normfuncties.  

• Daarnaast zijn enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd.   
2. Voor de werking van het mandaatbesluit 2020 verklaren dat de vervallen koppelings-

formulieren (voorafgaan aan de nieuwe en gewijzigde koppelingsformulieren 2019-2020) 
nog van toepassing zijn op de periode dat het mandaatbesluit 2020 in werking was. 

 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft het algemeen mandaatbesluit 2022 vastgesteld. Hierin is geregeld welke 
handelingen, besluiten etc door het college uitgevoerd worden en welke gemandateerd zijn 
aan medewerkers van de ambtelijke organisatie. 
 
 

5.  
(o) 

Verantwoording informatiebeveiliging over 2021. (Z-22-03158_2022-18909) 

Beslissing: 
1.   De Collegeverklaring ENSIA 2021 vastgesteld.  
2.   De Verantwoordingsrapportages BAG-BGT-BRO 2021 en WOZ 2021 vastgesteld.  
3.   Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad met de raadsmededeling. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over informatiebeveiliging op basis 
van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Onderdeel hiervan is de Col-
legeverklaring die specifiek ingaat op de informatiebeveiliging van Suwinet. Suwinet is het 
systeem van informatie-uitwisseling in de keten van Werk en Inkomen. Ook wordt verant-
woording afgelegd over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistra-
tie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de WOZ (Waarde-
ring Onroerende Zaken). 
 
 

6.  
(o) 

Plattelandsbedrijf Twelloseweg naast nr 23 Terwolde. (Z-21-04211_2021-25715) 

Beslissing: 
In principe medewerking verleend aan de vestiging van een plattelandsbedrijf. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft besloten om in principe mee te werken aan de vestiging van een platte-
landsbedrijf op het perceel Twelloseweg naast nr 23 in Terwolde. Er is sprake van een kwali-
teitswinst omdat het landschap ter plaatse wordt versterkt en het nieuwe gebouw met het ar-
chitectonische, bijzondere ontwerp zich op een natuurlijke wijze in zijn omgeving voegt. 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

7.  
(o) 

Aanleg natuur in ruil voor woningbouwkavel Middendijk 69 Nijbroek.                              
(Z-22-01755_2022-20062) 

Beslissing: 
In principe medewerking verleend aan het initiatief. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in principe medewerking te verlenen aan 
de aanleg van 3 hectare nieuwe natuur aan de Middendijk in Nijbroek. In ruil daarvoor mag 
een nieuwe woning worden gebouwd. 
 
 

8.  
(o) 

 Bolkhorstweg 1, Teuge. (Z-21-11713_2022-18745) 

Beslissing: 
In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan:  
1. de realisatie van een tweede bedrijfswoning aan de Bolkhorstweg 1 en 
2. het omzetten van de naastgelegen woning Bolkhorstweg 2a in een plattelandswoning. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Burgemeester en wethouders hebben besloten in principe onder voorwaarden medewerking 
te verlenen aan een tweede bedrijfswoning aan de Bolkhorstweg 1 in Teuge. Uit onderzoek is 
gebleken dat een tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van het agra-
rische bedrijf. Daarnaast wordt de naastgelegen woning omgezet tot plattelandswoning. 
 
 

9.  
(o) 

 Luchtkwaliteit in Gelderland 2019. (Z-22-03095_2022-20469) 

Beslissing: 
De raad met de raadsmededeling informeren. 
 
 

10.  
(o) 

 Subsidieregeling algemene voorzieningen MO-BW (regionaal). (Z-22-03310_2022-17410) 

Beslissing: 
1. Akkoord met de inhoud van de regionale subsidieregeling MO/BW, inclusief het bijhoren-

de subsidieplafond van € 1.331.000,00 en deze regeling vastgesteld voor de gemeente 
Voorst.  

2. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Apeldoorn mandaat ver-
leend om de regionale subsidieregeling Algemene voorzieningen – MO/BW uit te voeren, 
en de financiële middelen daarvoor te onttrekken uit het regionale MO/BW budget na-
mens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Voorst.  

3. Commitment op het instellen van een regionale begrotingssubsidie voor de logeervoor-
ziening van Stichting EVEN per 1 januari 2023. 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

 
Openbare samenvatting: 
Gemeenten in de regio Oost-Veluwe financieren al langer gezamenlijk een aantal regionale 
algemene voorzieningen voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen-doelgroep 
(MO/BW). Alle algemene regionale algemene voorzieningen worden bekostigd in de vorm 
van een subsidie. De regio verstrekt twee soorten subsidies aan subsidiepartijen, namelijk 
begrotingssubsidies en tendersubsidies. Voor deze laatste soort, de tendersubsidies, moet de 
subsidieregeling worden vernieuwd. Daarnaast wordt om commitment gevraagd voor de lo-
geervoorziening van Stichting ‘EVEN’. 
 
 

11.  
(o) 

 Mandatering selectie- en gunningsbesluit aanbesteding maatschappelijke opvang en          
 beschermd wonen. En vertegenwoordiging bij eventuele procedures.                                     
 (Z-22-03570_2022-18795) 

Beslissing: 
1. De ambtelijk opdrachtgever van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe mandaat ver- 

leend voor het nemen en ondertekenen van de selectie- en gunningsbesluiten voor de 
aanbesteding Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen.  

2. Op grond van artikel 160, aanhef en eerste lid, onder e Gemeentewet verweer voeren in- 
geval gemeente wordt gedagvaard in verband met de te nemen selectie- en gunningsbe-
sluiten in de aanbestedingsprocedure beschermd thuis, zowel in eerste aanleg als de 
daaruit evt. voorvloeiende (bodem)procedures.  

 
Voorstel aan de burgemeester  
3. Vertegenwoordiging in eventuele (bodem-)procedures opdragen, met het recht van  

substitutie door een kantoorgenoot, aan mevrouw mr. V. Jasarevic, als advocaat verbon-
den aan Nysingh advocaten & notarissen. Deze vertegenwoordiging omvat mede het ver-
richten van alle noodzakelijke processuele handelingen in deze procedure, als ook in een 
eventueel te voeren hoger beroep (appèlprocedure) en/of cassatieprocedure.  

4. De heren mr. N.J.A. Blonk (jurist en inkoopadviseur Zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe)  
en A.J.J. Zents (accountmanager WMO) gemachtigd om de gemeente te vertegenwoordi-
gen in een eventuele (bodem-)procedure als ook in een eventueel te voeren hoger beroep 
(appèlprocedure) en/of cassatieprocedure. 

5. Mevrouw mr. V. Jarsarevic en de heren mr. N.J.A. Blonk en A.J.J. Zents gemachtigd om  
de gemeente te vertegenwoordigen in minnelijke onderhandelingen die verband houden 
met voorgenoemde procedures.  

 
 
Openbare samenvatting: 
In regionaal verband werken we aan de inkoop van voorzieningen voor maatschappelijke op-
vang en beschermd wonen. Om het proces snel en praktisch te laten verlopen is het handig 
om de ondertekening van selectie- en gunningsbesluit te mandateren aan de ambtelijk op-
drachtgever van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Daarnaast regelen we de verte-
genwoordiging in geval van gerechtelijke procedures. 
 

12.  
(o) 

 Aanwijzing loco secretarissen. (Z-22-03861_2022-20264)  

Beslissing: 
De regeling voor het vervangen van de gemeentesecretaris vastgesteld. 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

 
Openbare samenvatting: 
Door een mutatie in de samenstelling van het MT is de regeling voor het vervangen van de 
gemeentesecretaris aangepast. 
 
 

13.   Nagekomen stukken. 
(o)  

 Geen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


