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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 
gehouden op 9 november 2021 om 10:30 uur. 
 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 
Aanwezig: 

F. Vermeulen, burgemeester 
L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 
P. de Haan 
A.M.E. Janssen 
J. de Wit, secretaris 
K.E. van Reekum, notulist 
 

 
 

 BBN21.0046 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 2 november 2021 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 
  

 
 BBN21.0047 
2. Onderwerp : Notulen van de B&W-vergadering van 3 november 2021 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
   

 
RAAD BB21.0298 
3. Onderwerp : B&W Besluit Samenwerkingsovereenkomst gemeente 

Wageningen- Wageningen45 
 Besluit : 1. De Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 tussen gemeente 

Wageningen en Wageningen45 vast te stellen, horende bij de 
Toekomstvisie herdenken, vieren en agenderen van vrede en 
vrijheid; 
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder L.N. Bosland te 
machtigen voor het ondertekenen van bovengenoemde 
samenwerkingsovereenkomst;  
3. Dit B&W-besluit en bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst 
via de Griffie ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad 
aangezien dit een vervolgstap is op de door de raad vastgestelde 
Toekomstvisie. 

  
 

 
RAAD BB21.0305 

4. Onderwerp : B&W Besluit art. 39 Energiebesparing bij monumenten 

 Besluit : 1. Instemmen met de beantwoording van de art 39-vragen 
Energiebesparing bij monumenten (zie raadsinformatiebrief); 
2. Bijgaande beantwoording aanbieden aan de Griffie met het 
verzoek deze door te geleiden naar de raads- en steunfractieleden. 
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RAAD BB21.0269 
5. Onderwerp : B&W Besluit het Plan voor ondersteuning Wageningse makers 

(besluitvorming deel 2) 
 Besluit : 1. Fair pay als uitgangspunt bij elk voorstel in het kader van het Plan 

Wageningse Makers blijven hanteren en blijven doorgaan met het 
verder ontwikkelen van best practices met Fair pay; 
2. De Nadere regels Corona ondersteuning Wageningse Makers vast 
te stellen; 
3. Akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 40.000,- voor 
culturele producties over bepaalde thema’s zoals opgenomen in 
bovengenoemde nadere regels; 
4. Akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 30.000,- voor 
vervolg culturele producties over bepaalde thema’s; groepsprojecten  
zoals opgenomen in bovengenoemde nadere regels; 
5. Akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 25.000,- voor 
vervolg culturele producties over bepaalde thema’s; jonge talenten 
zoals opgenomen in bovengenoemde nadere regels; 
6. Akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 30.000,- voor het 
project Anders bezien zoals opgenomen in bovengenoemde nadere 
regels; 
7. Akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 30.000,- voor het 
project Muurschilderingen zoals opgenomen in bovengenoemde 
nadere regels; 
8. Na evaluatie van de hiervoor genoemde projecten en producties 
te besluiten of en zo ja hoe één of meerdere projecten of producties 
worden gecontinueerd, herhaald en/of uitgebreid; 
9. De raadsinformatiebrief over dit onderwerp vast te stellen.  
10. De raadsinformatiebrief genoemd onder beslispunt 9 aan de 
Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 
hiervan in kennis te stellen. 

 
   
 BB21.0304 

6. Onderwerp : B&W Besluit beantwoording brief Initiatiefgroep Gezonde 
Sportvelden Wageningen ten aanzien van verzo 

 Besluit : 1. De brief van initiatiefgroep Gezonde Sportvelden Wageningen te 
beantwoorden met bijgaande brief; 
2. Een afschrift van deze brief te sturen aan de raads- en 
steunfractieleden aangezien zij de ingekomen brief ook hebben 
ontvangen. 

  
 

 BB21.0120 

7. Onderwerp : B&W Besluit short stay 
 Besluit : 1. Tot medio 2023 geen nieuwe initiatieven voor short stay (tijdelijk 

verblijf tussen 1 week en 6 maanden) toe te staan binnen de 
gemeente Wageningen, tenzij het initiatief voldoet aan twee criteria 
namelijk;  
a) Een initiatief bestaat uit maximaal 5 zelfstandige gemeubileerde 
studio’s met eigen voorzieningen en services én; 
b) De locatie is centraal gelegen in Wageningen, zoals aangeduid op 
bijgevoegde kaart. 

 


	Aanwezig:

