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Z22.014287 / D22.0027350 

1. Onderwerp : Vaststellen notulen B&W-vergadering 22 november 2022 
 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met de notulen. 
 
 
Z22.014117 / D22.0027066 

2. Onderwerp : B&W-voorstel - Rapportage FG-meting 2022 
 Beslispunten : 1. Opvolging te geven aan de aanbevelingen van de Functionaris 

Gegevensbescherming (FG); 
2. De gemeentesecretaris te verzoeken om de organisatie een 
verbeterplan gegevensbescherming op te laten stellen dat in 2 jaar 

gerealiseerd kan worden; 
3. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief vast te stellen en samen met het 
rapport FG-meting 2022 aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 
de raadsleden hiervan in kennis te stellen. 

 
Z22.014004 / D22.0026878 

3. Onderwerp : Technische wijziging reiskostenregelingen 2023 
 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met een technische wijziging aan de 

reiskostenregelingen woon-werkverkeer en de fiscale reiskosten per 1-

1-23. 

 
Z22.012982 / D22.0025796 

4. Onderwerp : B&W-voorstel deelname programma Nu Niet Zwanger 
 Beslispunten : 1. Deel te nemen aan het programma 'Nu Niet Zwanger'. 

2. De kosten voor het programma voor de jaren 2023 en 2024. te 
dekken uit de impulsgelden kansrijke start. 

 
Z22.014122 / D22.0027080 

5. Onderwerp : B&W-voorstel advies besluitvorming voorstellen ALV VNG 2 dec 
2022 

 Beslispunten : 1. De voorlopige standpunten per agendapunt van de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) d.d. 2 december 2022 vast te stellen; 
2. Dit besluit met bijlagen aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 

de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 
 
 



 
 

Z22.013377 / D22.0025712 

6. Onderwerp : B&W-voorstel zelfbewoningsplicht nieuwbouw koopwoningen 
 Beslispunten : 1. Aan de minister van BZK te vragen om de gemeente Wageningen toe 

te voegen aan het experiment van de crisis- en herstelwet, waarbij de 
prijsgrens voor sociale koopwoningen wordt gekoppeld aan de Nationale 
Hypotheek Garantie-grens; 
2. Bijgaand raadsvoorstel met bijbehorende raadsbesluiten vaststellen 

als voorstel van het college aan de raad, op voorwaarde van verlening 
toestemming door de minister;  
3. Bovengenoemd raadsvoorstel met bijbehorende raadsbesluiten 
aanbieden aan de Griffie met het verzoek deze te agenderen voor de 
Politieke Avond; 
4. De beleidsregels zelfbewoning nieuwbouw vast te stellen en in 

werking te laten treden, nadat toestemming is verkregen van de 
minister BZK, als bedoeld onder beslispunt 1 en nadat de raad de 
verordeningen onder beslispunten 2 en 3 heeft vastgesteld. 

 


