
 
 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 
gehouden op 1 november om 10:00 uur. 

 

Aan de tekst van deze besluitenlijst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
 
Aanwezig: 

F. Vermeulen, burgemeester 

G. van Vulpen 
M.D. Hulshof 
E. Bijleveld 

T. de Bruijn, loco-secretaris 
K.E. van Reekum, notulist 
 

Afwezig met kennisgeving: 
A.M.E. Janssen 

 

 
  
1.  Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 18 oktober 2022  

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 

 
   Z22.012251 / D22.0023626 

2.  Onderwerp : B&W-voorstel Gebiedsproces Binnenveld tweede fase 
 Besluit : 1. In te stemmen met de conclusies en de primaire ontwikkelrichting 

die volgen uit het BO Gebiedsaanpak Het Binnenveld van 20 juni 

2022; 
2. In te stemmen met het toezenden van Raadsinformatiebrief met 
de bijlage 'Gebiedsaanpak het Binnenveld van 20 juni 2022' ter 

informatie aan de gemeenteraad; 
3. In te stemmen met de aanpak van de volgende fase en de 

daarmee gemoeide kosten en financiering. 
 

Z22.012265 / D22.0023686 
3.  Onderwerp : B&W-voorstel Startnotitie Kolkakkerweg Noord 
 Besluit : 1. De bijgevoegde startnotitie 'Kolkakkerweg Noord' vast te stellen; 

2. De bijgevoegde bewonersbrief vast te stellen; 
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen; 
4. Bovengenoemde raadsinformatiebrief door te geleiden aan de 

Griffie met verzoek deze te delen met raads- en steunfractieleden. 
 
 
Z22.012366 / D22.0023928 

4.  Onderwerp : B&W-voorstel welkomstpakketten 
 Besluit : 1. Uitgifte van de welkomstpakketten aan de nieuwe inwoners voort 

te zetten; 

2. Geboorte cadeautje voor de nieuw geboren kinderen voort te 
zetten; 
3. De raadsinfomatiebrief betreffende evaluatie uitgifte 

welkomstpakketten voor nieuwe inwoners in de stad vast te stellen; 
4. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 

 
Z22.012426 / D22.0024038 
5.  Onderwerp : B&W-voorstel vaststellen sport en cultuur subsidies 2021 

 Besluit : 1. Voor kalender jaar 2021 de jaarlijkse subsidies voor de culturele 

organisaties zoals genoemd in tabel 1 vast te stellen op het 



 
 

verleende bedrag; 
2. Voor kalenderjaar 2021 de jaarlijkse subsidies voor 

Zwemverenigingen de Rijn en de Watervrienden lager vast te stellen, 
op basis van de lagere huurkosten, volgens de bedragen genoemd in 
tabel 2. 

 

 
Z22.012414 / D22.0024014 
6.  Onderwerp : B&W-voorstel subsidieregeling stimulering festivals 

Wageningen en Ede 
 Besluit : 1. Bijgevoegde subsidieregeling ‘Stimulering festivals Wageningen en 

Ede’ en de daarbij behorende subsidieplafonds vast te stellen in het 

kader van uitvoering van de Samenwerkingsagenda Stedelijke 
cultuurregio Ede-Wageningen. 

 
 

Z22.012580 / D22.0024299 
7.  Onderwerp : B&W-voorstel aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone + 

raadsinformatiebrief jaarwisseling 2022/2023 

 Besluit : 1. Het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 
2021/2022 vast te stellen en in werking te laten treden na 
bekendmaking; 

2. De raadsinformatiebrief 'stand van zaken jaarwisseling' vast te 
stellen; 
3. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
 
Z22.012595 / D22.0024332 

8.  Onderwerp : B&W-voorstel startnotitie warmteopwekinstallatie 
Benedenbuurt 

 Besluit : 1.   De startnotitie locatie Dolderstraat 88 vast te stellen; 

2.   De raadsinformatiebrief vast te stellen; 
3.   Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 

 
Z22.012642 / D22.0024488 
9.  Onderwerp : B&W-voorstel - Bestuursopdracht Investeringsagenda 2030 

 Besluit : 1. De Bestuursopdracht Investeringsagenda 2030 vast te stellen. 
 
 

Z22.012562 / D22.0024268 
10.  Onderwerp : B&W-voorstel Beleidsregels Studietoeslag 2022 
 Besluit : 1. De Beleidsregels studietoeslag gemeente Wageningen 2022 vast 

te stellen; 

2. De gemeentelijke verordening ‘Individuele studietoeslag 
Wageningen 2016’ in te trekken; 
3. De Raadsinformatiebrief over dit onderwerp vast te stellen; 

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

 



 
 

Z22.012657 / D22.0024487 
11.  Onderwerp : B&W-voorstel AC Born-Oost 

 Besluit : 1. Het Anterieure contract 1 voor de herontwikkeling Born Oost vast 
te stellen; 
2. Het Anterieure contract 2 voor de herontwikkeling Born Oost vast 
te stellen. 

 
 
Z22.012567 / D22.0024392 

12.  Onderwerp : B&W-voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit verordening 

beslistermijn Wageningen 2022 als voorstel van het college aan de 

raad vast te stellen; 
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de Griffie aan te bieden met 
het verzoek om deze te agenderen voor de Politieke Avond. 

 

 
Z22.012722 / D22.0024594 
13.  Onderwerp : B&W-voorstel vaststelling Bevindingenrapport visie 

bebouwde kom 
 Besluit : 1. Vast te stellen het Bevindingenrapport visie bebouwde kom, zoals 

bij dit voorstel gevoegd in bijlage 1; 

2. Vast te stellen de raadsinformatiebrief 'Bevindingenrapport visie 
bebouwde kom'; 
2. De raadsinformatiebrief als bedoeld onder beslispunt 2 met als 
bijlage het Bevindingenrapport visie bebouwde kom aan te bieden 

aan de Griffie met het verzoek de raadsleden en steunfractieleden 
hiervan in kennis te stellen. 

 

 
Z22.012630 / D22.0024443 

14.  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. 

 

 
 

 


