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Z22.015058 / D22.0028675 

1.  Onderwerp : Notulen B&W-vergadering 6 december 2022 

 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met de notulen. 
 
 
 

Z22.013924 / D22.0026762 

2.  Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Beatrixlaan 21 
 Beslispunten : 1. Het bestemmingsplan Beatrixlaan 21, Wageningen als vervat in de 

bestandenset met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0289.0087Beatrixln21-VSG01 met de daarbij behorende 

ondergrond, toelichting en bijlagen langs elektronische weg en in 
analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;   
2. Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, en 
het stellen van eisen conform artikel 6.13 lid 2 Wro niet noodzakelijk is. 

 
Z22.014497 / D22.0027717 

3.  Onderwerp : B&W-voorstel Rekenkamer onderzoek Evaluatie ruimtelijke 

beleid Wageningen 
 Beslispunten : 1. De brief aan de rekenkamercommissie als reactie op de Rapportage 

voor bestuurlijk wederhoor van het 
rekenkameronderzoek ‘Evaluatie Ruimtelijk beleid’, in het kader van 
bestuurlijke wederhoor vast te stellen. 

 
 
Z22.014802 / D22.0028173 

4.  Onderwerp : B&W-voorstel reactie brief stichting vluchteling onder dak 
(VOD) 

 Beslispunten : 1. De brief van Stichting Vluchteling Onder Dak d.d. 6 oktober 2022 te 

beantwoorden met bijgaande brief. 
 



 
 

 
 
Z22.014967 / D22.0028437 

5.  Onderwerp : B&W-voorstel Koude Toeslag sportverenigingen 
 Beslispunten : 1. De raadinformatiebrief koude toeslag sportverenigingen sociaal 

domein vast te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief aan de Raadsgriffie aan te bieden met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 
 
 
Z22.014856 / D22.0028231 

6.  Onderwerp : B&W-voorstel tijdelijke terrasverruiming horeca 

 Beslispunten : 1. De coulance regeling verruiming van de horecaterrassen verlengen, 
conform bijgevoegd plan. Dit met ingang van 1 januari 2. 023 tot 
uiterlijk 1 oktober 2023; 

2. Raadsinformatiebrief vaststellen en Griffie verzoeken deze te delen 
met de gemeenteraad. 

 
 
Z22.014431 / D22.0027587 

7.  Onderwerp : B&W-voorstel Prestatieafspraken met woningcorporaties 2023 
 Beslispunten : 1. De prestatieafspraken 2023-2026 tussen de gemeente Wageningen, 

Idealis en huurdersorganisatie Stichting Flat Overleg (SFO) vast te 
stellen; 
2. De prestatieafspraken tussen de gemeente Wageningen en 

Woonstede vast te stellen; 
3. De prestatieafspraken tussen de gemeente Wageningen en DUWO 
vast te stellen; 
4. De burgemeester te verzoeken om, gelet op het bepaalde artikel 171 
lid 2 van de Gemeentewet, plaatsvervangend wethouder E. Bijleveld, te 
machtigen om de overeenkomsten namens hem te ondertekenen; 

5. De raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad vast te stellen; 
6. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 
deze aan te bieden aan de raads- en steunfractieleden. 

 
Z22.014761 / D22.0028112 

8.  Onderwerp : B&W-voorstel Beleidskader Inkomenszekerheid en systematiek 
Maatschappelijk Meedoen Budget 

 Beslispunten : 1. Het raadsvoorstel Beleidskader Inkomenszekerheid en systematiek 

Maatschappelijk Meedoen Budget met bijlagen vast te stellen; 
2. De collegereactie op het advies van de Cliëntenraad 

Samenleving vast te stellen; 
3. Het raadsvoorstel  Beleidskader Inkomenszekerheid en systematiek 
Maatschappelijk Meedoen Budget met bijlagen aan de griffie aan te 
bieden met het verzoek deze door te geleiden naar de politieke avond. 

 


