
 
 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders, gehouden op 24 januari 2023 om 10.00 uur. 

 
 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 
 
Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 
G. van Vulpen, wethouder 

M.D. Hulshof, wethouder 
E. Bijleveld, wethouder 
J. de Wit, secretaris 
T. van Gent, notulist 
R.A.C. Gordijn 
 

Afwezig met kennisgeving: 
A.M.E. Janssen, wethouder 
 
10.00 uur Koersdocument Visie Bebouwde Kom 

Presentatie door en discussie met Belinda Bonting, Els Viester en 
Evelien Haak. 

13.00 uur Bezoek Waterschap Vallei & Veluwe 

 
 
Z23.017749 / D23.0032803 

1.  Onderwerp : Notulen B&W-vergadering 17 januari 2023 
 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met de notulen. 
 Besluit : Akkoord (met aanpassing) 
 
 

 
Z22.015239 / D22.0028948 

2.  Onderwerp : B&W-voorstel uitvoeren motie inzake verstrekken 
laptop/chromebook voor leerlingen in armoede in primair 

onderwijs. 
 Beslispunten : 1. Motie 6M2 uit te voeren door subsidie te verstrekken aan 

scholen primair onderwijs in Wageningen, zodat zij een 
laptop/chromebook kunnen verstrekken aan hun leerlingen die 
thuis om financiële redenen niet over een laptop of chromebook 
beschikken. Ongeacht waar de leerling woonachtig is. De 
laptop/chromebook moet een middel zijn om het leerproces te 

ondersteunen en bevorderen in de thuissituatie en in coronatijd 
(of andere noodzakelijke situaties waarbij kinderen thuis zijn), 
geschikt zijn om online lessen te kunnen volgen; 
2. De subsidie (vanaf €10.000,-) in afwijking van de ASV in één 

termijn uit te betalen; 
3. Bijgaande raadsinformatiebrief ‘afhandeling motie 5M2 
herijking armoedebeleid' vast te stellen; 

4. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aan te bieden aan de 
Griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 
kennis te stellen. 

 



 
 

 

Z23.016849 / D23.0031297 

3.  Onderwerp : B&W-voorstel gemeentelijk stembureau 
 Beslispunten : 1. De in het voorstel genoemde personen te benoemen tot lid, 

plaatsvervangend lid of ondersteuner van het gemeentelijk  
Stembureau voor de aankomende gecombineerde provinciale staten en 
waterschapverkiezingen; 

2. De zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op  
16 maart 2023 aanvang 9:00 uur in de raadzaal. Als aan het einde van 
de dag nog niet kan worden afgerond, schorst de voorzitter de zitting 
en worden de zitting de volgende dag 17 maart 2023 hervat. 

 
 

 
Z22.015518 / D22.0029662 

4.  Onderwerp : B&W-voorstel begroting 2023 Pantarijn 

 Beslispunten : 1. Het bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit als voorstel van het college 
aan de raad vast te stellen; 
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond. 

 
 
 

Z23.017166 / D23.0031836 

5.  Onderwerp : B&W-voorstel herstelplan Pluryn 
 Beslispunten : 1. Niet in te stemmen met een bovenregionaal voorstel tot betaling met 

terugwerkende kracht op basis van een herziene tariefstelling over een 
deel van 2022; 
2. In te stemmen met het voorstel om een tijdelijke opslag toe te 
kennen op het huidige tarief in 2023 voor driemilieuvoorzieningen; 
3. Niet in te stemmen met het voorstel uit het herstelplan inzake 

JeugdzorgPlus; 

4. De raadsinformatiebrief over het herstelplan van Pluryn vast te 
stellen en aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
 
 
Z23.017528 / D23.0032579 

6.  Onderwerp : Eerste wijziging Verordening Onroerendezaakbelasting 2023 
 Beslispunten : 1. De eerste wijziging Verordening Onroerendezaakbelastingen 2023 

vast te stellen. 

 
 
 
Z23.017868 / D23.0033047 

7.  Onderwerp : B&W-voorstel over het door de raad laten bekrachtigen van de 
beslissing op bezwaar van 5 januari 2022 (verzonden op 6 
januari 2022) 

 Beslispunten : 1. Bijgevoegd raadsvoorstel, over het door de raad laten bekrachtigen 
van de beslissing op bezwaar van 5 januari 2022 (verzonden op 6 

januari 2022), vast te stellen; 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 
college aan de raad vast te stellen. 

 
 


