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Concept notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 22 februari 2022 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 

T. van Gent, notulist 
 

 

 
 BBN22.0009 

1. Onderwerp : Notulen van de B&W-vergadering van 15 februari 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

 
 

 
BB22.0049 

2. Onderwerp : B&W Besluit Samenwerkingsovereenkomst versterking 

leefbaarheid in de Nude 
 Besluit : 1. Om de Samenwerkingsovereenkomst versterking leefbaarheid in 

de Nude De Nude verbonden, vast te stellen; 
2. De burgemeester te verzoeken wethouder Anne Janssen te 

machtigen om namens hem de samenwerkingsovereenkomst als 
genoemd in beslispunt 1 te ondertekenen. 

 

   
 

RAAD BB22.0027 
3. Onderwerp : B&W Besluit Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 

Wageningen 2022 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 
college aan de raad vast te stellen en aan de Griffie aan te bieden. 

 
   

 
RAAD BB22.0057 

4. Onderwerp : B&W Besluit locatie Kenkon 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief over het voorgenomen plan tot invulling 
van de locatie Kenkon vast te stellen; 

2. Dit document aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 
raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB22.0064 

5. Onderwerp : B&W Besluit gebiedsuitwerkingen verstedelijkingsstrategie 

 Besluit : 1. Besluiten om de Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie 
(bijlage 1) te benutten bij het: 

a. opstellen van gebiedsuitwerkingen per deelgebied, die opgenomen 
worden in de definitieve verstedelijkingsstrategie; 

b. komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes in de 
deelgebieden (samen met de partners gemeenten, provincies, rijk, 

waterschappen) die input vormen voor het verstedelijkingsakkoord; 

2. Besluiten de gemeenteraad op hoofdlijnen te informeren over 
stand van zaken en procesplanning en de raadsinformatie brief 

Voortgang verstedelijkingsstrategie aan de Griffie aan te bieden met 
het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 

stellen; 

3. Dit besluit (en bijlagen) tot 9 maart 2021 als niet openbaar te 
behandelen. 

 

 

 

 BB22.0001 

6. Onderwerp : B&W Besluit Deelname Alliantie Stop Kindermarketing 
 Besluit : 1. Deel te nemen aan de Alliantie Stop Kindermarketing 

2. Burgemeester Vermeulen verzoeken om wethouder Bosland te 
machtigen het partnerschap te ondertekenen namens de gemeente. 

 

   
 

RAAD BB22.0024 
7. Onderwerp : B&W Besluit De Dreijen Fase 1 

 Besluit : 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan De Dreijen en 

de bestemmingsplanprocedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 

stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen; 
2.Dat geen milieueffectrapportage in het kader van het Besluit m.e.r 

nodig is; 
3. Voor te nemen om hogere waarden voor geluid vast te stellen 

voor woningen in het bestemmingsplan De Dreijen;  

4. Het ontwerpbesluit toekenning hogere waarden geluid gedurende 
zes weken ter inzage te leggen; 

5. Vaststellen dat een exploitatieplan niet hoeft worden opgesteld 
omdat de plankosten anderszins verzekerd zijn; 

6. De raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan De Dreijen vast 

te stellen; 
7. De raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan De Dreijen en 

dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 

RAAD BB22.0040 
8. Onderwerp : Raadsinformatiebrief Energiearmoede 

 Besluit : 1. Te starten met de aanpak van energie-armoede via twee lijnen: 
(1) Intensivering laagdrempelige energiebesparende maatregelen en 

(2) versneld isoleren en opwekken, met een budget van €509.400. 
Deze €509.400 wordt gefinancierd uit de rijksbijdrage voor 
energiebesparing van €352.972 en eigen gemeentelijke middelen 
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van €156.428; 

2. De uitwerking van beide lijnen vast te stellen zoals beschreven in 
bijlage 1; 

3. €343.572 als reserve beschikbaar te houden voor een nader te 
onderzoeken isolatiefonds en voor extra budget voor goedlopende 

onderdelen; 

4. Over de inzet van dit geld apart te besluiten op de volgende 
manier: (1) opzetten isolatiefonds via een apart collegebesluit, 

aansluitend op het nationale isolatieprogramma; (2) extra budget 
voor goedlopende regelingen via de bestuursrapportage;  

5. Om energiecompensatie te verlenen aan huishoudens tot 130% 
van de toepasselijke bijstandsnorm, afhankelijk van de nadere 

richtlijnen van het Rijk; en indien de Rijksbijdrage niet toereikend is 

hier de gereserveerde middelen (€350.000) gedeeltelijk voor in te 
zetten;  

6. De bijgevoegde raadsinformatiebrief Energiearmoede vast te 
stellen; 

7. De Griffie te verzoeken de raadsinformatiebrief door te geleiden 

naar de raads- en steunfractieleden. 
 

   
 

 BB22.0042 
9. Onderwerp : B&W Besluit 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief beantwoording artikel 39-vragen over 

Islamitisch begraven vast te stellen. 
2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 

 

 
 

 
   

 
 

   

 
 

   


	Aanwezig:

