
 
 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders, gehouden op 20 december 2022 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 
K.E. van Reekum, notulist 
 

Afwezig met kennisgeving: 
A.M.E. Janssen, wethouder 
 

 
Z22.015411 / D22.0029524 

1.  Onderwerp : Notulen B&W-vergadering 13 december 2022 

 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met de notulen. 
 
 
Z22.014988 / D22.0028478 

2.  Onderwerp : B&W-voorstel Investeringsagenda 2030 
 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief 'Mogelijke onderwerpen Investeringsagenda 

2030' vast te stellen; 

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

 
Z22.015342 / D22.0029140 

3.  Onderwerp : B&W-voorstel Raadsinformatiebrief Reactie op Boardletter 2022 
 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief ‘Reactie op Boardletter 2022’ vast te stellen; 

2. Dit document aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
Mandaat aan wethouder Van Vulpen voor aanpassing tekst 
raadsinformatiebrief (alinea 2 en 3). 

 

 

Z22.015290 / D22.0029031 

4.  Onderwerp : B&W-voorstel Subsidieplafonds 2023 

 Beslispunten : 1. De lijst van subsidieplafonds Wageningen 2023 vast te stellen en 
bekend te maken. 

 
 
 
Z22.015241 / D22.0029059 

5.  Onderwerp : B&W-voorstel Wageningse uitdaging financiering 2022 
 Beslispunten : 1. De Wageningse Uitdaging een subsidie van €10.000,- te verlenen 

voor kalenderjaar 2022 en dit bedrag in afwijking van de Algemene 

subsidieverordening (ASV) in één termijn beschikbaar te stellen; 
2. Dit besluit ter kennisname aan de gemeenteraad beschikbaar stellen 
zodat zij op de hoogte zijn van de afhandeling van motie 4M1 van 8 

november jongstleden. 
 
 
 



 
 

Z22.013925 / D22.0026772 

6.  Onderwerp : B&W-voorstel Garantiefonds kunst en cultuurfestivals in 
Wageningen 

 Beslispunten : 1. Een 'Garantiefonds festivals kunst en cultuur' in te stellen bij het 
Cultuurloket van de Bblthk en hiervoor 50.000 euro beschikbaar te 
stellen in het kader van de uitvoering van de Samenwerkingsagenda 
Stedelijke cultuurregio Ede-Wageningen; 

2. De bblthk een subsidie van € 50.000 te verlenen onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande subsidiebeschikking en de 
bblthk ten behoeve van de instelling en beheer van een Garantiefonds 
festivals kunst en cultuur bij het Cultuurloket en dit bedrag in afwijking 
van de Algemene subsidieverordening (ASV) in één termijn beschikbaar 
te stellen; 

3. De bblthk het mandaat te verlenen voor het doen van 
garantstellingen ten behoeve van kunst en cultuurfestivals in 
Wageningen onder voorwaarden zoals omschreven in bijgaande 
subsidiebeschikking; 
4. De gemeente Ede hierover te informeren. 

 
 

Z22.014377 / D22.0027478 

7.  Onderwerp : B&W-voorstel Verlenging contract CAZ Menzis 
 Beslispunten : 1. In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst 'Garant 

verzekerd' met zorgverzekeraar Menzis N.V per 1 januari 2023, voor de 
duur van een jaar. Met de mogelijkheid tot verlenging van nog één jaar. 

 

 
Z22.014868 / D22.0028262 

8.  Onderwerp : B&W-voorstel Bodemfunctiekaart 2022 en Nota 
bodembeheer 2022 

 Beslispunten : 1. In te stemmen met de ‘concept-Nota Bodembeheer 2022 Regio 
De vallei’ en de ‘concept-Bodemfunctiekaart Wageningen 2022’; 

2. De volgende uitgangspunten uit de ‘concept-Nota 
Bodembeheer 2022 Regio De vallei’ vast te stellen: 

1. We accepteren de bodemkwaliteitskaarten van 
omliggende gemeenten Amersfoort, Renswoude en 
Veenendaal als bewijsmiddel. Hiermee verlagen we de 
kosten voor grondverzet vanuit deze gemeenten naar de 
regio; 

2. Voor gevoelige/kwetsbare gebruiksfuncties zoals wonen 

met tuin, intensieve recreatiegebieden en 
kinderspeelplaatsen, intensief gebruikt openbaar groen en 
moestuincomplexen hanteren we een nul-norm voor 
asbest en wordt toepassing van asbesthoudende grond 
niet toegestaan; 

3. Ter plaatse van intensieve recreatiegebieden, 

kinderspeelplaatsen, intensief gebruikt openbaar groen en 
moestuincomplexen mag alleen schone grond 
(Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur) worden 
toegepast; 

4. Grond met (resten van) invasieve exoten mag niet meer 
binnen de gemeente Wageningen worden toegepast; 

5. We kiezen voor maximaal hergebruik van in de regio 

vrijkomende grond. Voor deze toepassingen is de 
gebruiksfunctie leidend gemaakt in het bepalen welke 
kwaliteitseis van toepassing is; 

6. Voor grond die buiten de regio vrijkomt en in de 
gemeente Wageningen toegepast gaat worden, zijn we 



 
 

strenger: de kwaliteit hiervan dient altijd gelijk of schoner 
te zijn dan de bodemkwaliteit ter plekke van de 
toepassingslocatie; 

7. Als enige in de regio hanteert Wageningen momenteel 

voor geluidswallen een bodemfunctieklasse van 'Wonen'. 
In de nieuwe nota bodembeheer wordt deze versoepeld 
naar de bodemfunctieklasse 'Industrie'. 

8. De ‘concept-Nota Bodembeheer 2022 Regio De vallei’ en 
de ‘concept-Bodemfunctiekaart Wageningen 2022’ 
gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 

 
 

 
Z22.015001 / D22.0028505 

9.  Onderwerp : B&W-voorstel Raadsinformatiebrief Herontwikkeling Aula en 
Omgeving 2022 

 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief Vrijheidskwartier vast te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 
de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
 
 
 
Z22.015228 / D22.0028893 

10.  Onderwerp : B&W-voorstel Begrotingswijziging n.a.v. vastgestelde 

rijksbudgetten 
 Beslispunten : 1. Vast te stellen de begrotingswijzigingen Gebundelde uitkering 

dienstjaar 2022 en 2023. 

 
 
 
Z22.015191 / D22.0028916 

11.  Onderwerp : B&W-voorstel Raadsinformatiebrief over de kaders voor het 
plaatsen van antennemasten 

 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief over de kaders voor het plaatsen van 
antennemasten vast te stellen; 
2. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden 
met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 

stellen. 

 



 
 

Z22.015253 / D22.0028957 

12.  Onderwerp : B&W-voorstel inz. harmonisatie van bovenwettelijke vakantie-
uren 

 Beslispunten : 1. In het kader van de harmonisatie van de bovenwettelijke vakantie-
uren de aangepaste Regeling flexibele werktijden per 1 januari 2023 
vast te stellen; 
2. De Regeling bovenwettelijke vakantie-uren per 1 januari 2023 te 

laten vervallen; 
3. De aangepaste Regeling flexibele werktijden op te nemen in het 
Personeelshandboek gemeente Wageningen; 
4. Het lokaal overleg (LO) en de ondernemingsraad (OR) over dit besluit 
te informeren. 

 

 
Z22.015264 / D22.0028974 

13.  Onderwerp : B&W-voorstel inz. Regeling beloningsbeleid gemeente 

Wageningen 2023 
 Beslispunten : 1. De nieuwe Regeling beloningsbeleid gemeente Wageningen 2023 

(incl. bijlage) vast te stellen; 
2. De regeling op te nemen in het Personeelshandboek gemeente 
Wageningen; 
3. De OR over het genomen besluit te informeren. 

 

 
Z22.015274 / D22.0029000 

14.  Onderwerp : B&W-voorstel inz. Regeling opleiden en ontwikkelen 

 Beslispunten : 1. De "Regeling opleiden en ontwikkelen gemeente Wageningen 2023" 
vast te stellen; 
2. De regeling op te nemen in het Personeelshandboek gemeente 
Wageningen; 
3. De OR te informeren over het genomen besluit. 

 

Z22.015283 / D22.0029019 

15.  Onderwerp : B&W-voorstel Mandaat Ede aanbesteding Schulddienstverlening 
aan ondernemers 

 Beslispunten : 1. Aan de gemeente Ede mandaat verlenen conform bijlage 1 
'Mandaatbesluit offerte procedure voor de Schulddienstverlening aan 
ondernemers' inzake het tot stand komen, laten uitvoeren en 
verantwoorden van de inkoop. 

 

Z22.015074 / D22.0028984 

16.  Onderwerp : B&W-voorstel Instemmen CDKM 
 Beslispunten : 1. Instemmen met het Projectvoorstel CDKM 2022-2025 en 

bijbehorende begroting; 

2. Portefeuillehouder Van Vulpen machtigen om het trajectvoorstel te 
ondertekenen. 

 
 
Z22.015258 / D22.0028977 

17.  Onderwerp : B&W-voorstel Woningbouwopgave / regionale woondeal 
 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief + regionale raadsbrief Woondeal vast te 

stellen; 
2. Deze brieven aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 

en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 



 
 

 
 
Z22.015261 / D22.0028965 

18.  Onderwerp : B&W-voorstel Continuering Wvggz 2023 
 Beslispunten : 1. De opdracht voor het uitvoeren van taken door de VGGM in het kader 

van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg te verlengen tot en 
met uiterlijk 31 december 2023. 

 
 
Z22.015256 / D22.0028958 

19.  Onderwerp : B&W-voorstel Vertaling van financiële middelen uit de begroting 
2023-2026 naar personele capaciteit (formatie) 

 Beslispunten : 1. Vaststellen dat de gewijzigde (omvang van de) formatie past binnen 

de totale begrote loonsom van de drie begrotingsdocumenten behorend 
bij de begroting 2023-2026. 

 

 
Z22.015068 / D22.0028623 

20.  Onderwerp : B&W-voorstel Uitstel beantwoording art 39 vragen 

gehoorschade jongeren 
 Beslispunten : 1. Uitstel te verlenen voor de beantwoording van artikel 39 over 

gehoorschade bij jongeren; 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde brief op de hoogte stellen van het 
uitstel. 

 
Z22.014887 / D22.0028286 

21.  Onderwerp : B&W-voorstel Informatie Regio de Vallei over ontwikkelingen en 
aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 Beslispunten : 1. De bijgevoegde brief inzake de ontwikkelingen bij Regio de Vallei aan 
te bieden aan de griffier met het verzoek deze door te 
geleiden naar de raads- en steunfractieleden (conform artikel 17 van 
Wet gemeenschappelijke regelingen). 

 
 
 

Z22.014607 / D22.0027907 

22.  Onderwerp : B&W-voorstel Verlengen orthopedagoog en sova training 
 Beslispunten : 1. De inzet van de expertise van de orthopedagoog van SBO De Dijk tot 

het einde van schooljaar 2022/2023 (medio juli 2023) verlengen;  

2. De uitvoering van de sova-trainingen door SBO De Dijk voortzetten 
voor de periode van twee jaar (tot 1 januari 2025); 
3. De teammanager Beleid en Projecten te machtigen om verdere 
uitvoering te geven aan het aangaan van deze nieuwe contracten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


