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Z22.013216 / D22.0025437 
1.  Onderwerp : Vaststellen notulen B&W-vergadering 1 november 2022 
 Besluit : 1. Akkoord met de notulen. 

    
       

  
Z22.012942 / D22.0024920 
2.  Onderwerp : B&W-voorstel  

Principebesluit betreffende schip MS de Willemstad ten 
behoeve van de opvang van vluchtelingen 

 Besluit : 1. In principe medewerking te verlenen aan de tijdelijke plaatsing 

van schip MS de Willemstad aan de kade ‘Het Stek’ binnen de 
Wageningse haven ten behoeve van vluchtelingen die op 
rechtmatige basis in Nederland verblijven. 
2. Het tijdelijk toestaan van bewoning in de 48 twee persoonshutten 
en 2 één persoonshutten (98 plekken) voor maximaal 12 maanden, 
zonder mogelijkheid tot verlenging. 

3. Het COA toestemming te verlenen om MS de Willemstad onder 

verantwoordelijkheid van het COA in te zetten als dependance; 
4. Dit besluit ter kennisgeving doen toekomen aan de raads- en 
steunfractieleden. 

    
      Ja 
 
Z22.012746 / D22.0024633 

3.  Onderwerp : B&W-voorstel vaststellen plan van aanpak Biodiversiteitsplan 
 Besluit : 1. Het plan van aanpak voor het biodiversiteitsplan vast te stellen en 

daarmee de hoofdpunten van het plan van aanpak, zoals verwoord 
onder punt 2 en 3; 
2. Een biodiversiteitsplan op te stellen dat zowel bebouwde kom als 

het buitengebied als de verbindingen daartussen omvat; 

3. In dit biodiversiteitsplan een beknopte visie op de middellange 
termijn en concrete beleidsdoelstellingen op te nemen als 
beleidskader voor: 
  ● toetsing van ruimtelijke plannen; 



 
 

  ● inrichting en beheer van de openbare ruimte; 
  ● toekenning van subsidies aan initiatieven van derden. 
4. Inwoners en belanghebbenden te betrekken bij het invullen van 
maatregelen om de biodiversiteit te behouden en versterken op het 

niveau ‘adviseren’ van de participatieladder; 
5. De raadsinformatiebrief ‘Plan van Aanpak Biodiversiteitsplan’ vast 
te stellen; 
6. De raadsinformatiebrief ‘Plan van Aanpak Biodiversiteitsplan’ aan 
de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieledenleden hiervan in kennis te stellen. 

    

       
 

Z22.012647 / D22.0024442 
4.  Onderwerp : B&W-voorstel Gebiedsprogramma KennisAs 
 Besluit : 1. Instemmen met de Raadsinformatiebrief Gebiedsprogramma 

KennisAs 

2. De Raadsinformatiebrief Gebiedsprogramma KennisAs aanbieden 
aan de griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden ervan 
in kennis te stellen. 

    
       
 
Z22.013075 / D22.0025128 

5.  Onderwerp : B&W-voorstel raadsvoorstel delegatiebesluit, verplichte 
advisering gemeenteraad en verplichte participatie onder de 
Omgevingswet 

 Besluit : 1. Bijgevoegd raadsvoorstel ‘delegatiebesluit, verplichte advisering 
gemeenteraad en verplichte participatie onder de Omgevingswet’ 
vast te stellen. 
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze door te leiden naar de agendacommissie. 
    
       
 
Z22.012771 / D22.0025098 
6.  Onderwerp : Beantwoording van de artikel 39-vragen van de fractie 

Groenlinks in het kader van OMV-opvang 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 39-

vragen van de fractie GroenLinks in het kader van opvang van 

alleenstaande minderjarige vluchtelingen vast te stellen; 
2. Deze brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

    

       
 
Z22.012981 / D22.0024993 
7.  Onderwerp : B&W-voorstel reactie advies jongerenraad hangplekken in 

Wageningen 
 Besluit : 1. De reactie op het advies van de jongerenraad over hangplekken in 

Wageningen vast te stellen. 

    
       
 

Z22.013020 / D22.0025132 
8.  Onderwerp : B&W-voorstel Gemeenschappelijk regionaal beleid inzake 

Regionale Programmering Werklocaties (RPW) 2022-2026 

Bedrijventerreinen 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 



 
 

college aan de raad vast te stellen; 
2. De griffie te verzoeken het raadsvoorstel en het raadsbesluit door 
te geleiden naar de politieke avond. 

    

       
 
Z22.012630 / D22.0024443 
9.  Onderwerp : B&W-voorstel Verordeningen Participatiewet 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit Wijzigingen en 

vaststellen van de afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en 
IOAZ Wageningen en verordening handhaving 

Inkomensvoorzieningen Participatiewet IOAW en IOAZ Wageningen 
2022 en vaststellen Re-integratieverordening Participatiewet IOAW 

en IOAZ Wageningen 2022, als voorstel van het college aan de raad 
vast te stellen. 
2. De agendacommissie te verzoeken de raadsvoorstellen en 
raadsbesluiten te agenderen voor de politieke avond. 

 
 


