
 
 

Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders, gehouden op 31 januari 2023 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 
M. Eleveld, wethouder 

J. de Wit, secretaris 
R.A.C. Gordijn, notulist 
 

Afwezig met kennisgeving: 
A.M.E. Janssen, wethouder 
 
 
10.00 uur Concept Koersdocument visie bebouwde kom 'het Wagenings 

Kompas' Presentatie door en discussie met Belinda Bonting, Els 
Viester en Evelien Haak. 

14.30 uur   Schets van de 4 opgaven 
 
 

 
Z23.017953 / D23.0033153 

1.  Onderwerp : Notulen B&W-vergadering 24 januari 2023 
 Beslispunten : 1. Akkoord te gaan met de notulen. 
 
 
 

Z23.017743 / D23.0032777 

2.  Onderwerp : Raadsinformatiebrief evaluatie jaarwisseling 2022/2023 

 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief 'evaluatie jaarwisseling 2022/2023' 
vaststellen; 
2. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 

 
 

Z23.017961 / D23.0033174 

3.  Onderwerp : Raadsinformatiebrief onderzoek DPS-matrix 
 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief 'onderzoek DPS-matrix' vast te stellen; 

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

 
 
 
Z22.014016 / D23.0032830 

4.  Onderwerp : Raadsinformatiebrief stadsagenda 
 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief inzake de Stadsagenda vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 

de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 



 
 

 
 
 
Z23.017535 / D23.0032819 

5.  Onderwerp : Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoeringsdruk 
jeugdgezondheidszorg 

 Beslispunten : 1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de 

uitvoeringsdruk bij de jeugdgezondheidszorg vast te stellen; 
2. De brief als bedoeld onder beslispunt 1 aan de Griffie aan te bieden 
met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 
stellen. 

 
 

 
Z23.017970 / D23.0033198 

6.  Onderwerp : Anterieure Contract 2 inzake. de locatie De Dreijen - fase 1 

 Beslispunten : 1. Het Anterieure Contract 2 met betrekking tot de locatie De Dreijen - 
fase 1 aan te gaan. 

 
 
 
Z23.017306 / D23.0032433 

7.  Onderwerp : Artikel 39 vragen digitaal geboorteaangifte 
 Beslispunten : 1. De beantwoording artikel 39-vragen 'digitale geboorteaangifte' vast 

te stellen; 
2. De brief aan de Griffie aanbieden, met een verzoek raads- en 

steunfractieleden van de beantwoording in kennis te stellen. 
 
 
 
Z23.017500 / D23.0032376 

8.  Onderwerp : Gedoogverklaring plaatsen tijdelijke woonobjecten Vadaring / 
Costerweg 

 Beslispunten : 1. Het plaatsen van maximaal 15 woonobjecten en maximaal 5 objecten 
voor gemeenschappelijke voorzieningen, te gedogen en wel tot uiterlijk 

27 juli 2026; 
2. Dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
 

 
Z23.018029 / D23.0033317 

9.  Onderwerp : Principeverzoek Melkweg 1A 
 Beslispunten : 1. Geen medewerking te verlenen met verzoek tot bouw van twee 

seniorenwoningen op perceel WGN00-B-7341 aan de Melkweg 1a; 
2. In te stemmen met de afwijzingsbrief. 

 
 
 
Z23.017929 / D23.0033080 

10.  Onderwerp : Uitvoeringsovereenkomst 2023  bibliotheek 
 Beslispunten : 1. De uitvoeringsovereenkomst 2023 met de Stichting Openbare 

Bibliotheek (de bblthk) aan te gaan; 

2. De burgemeester te verzoeken om wethouder M.D. Hulshof een 

volmacht te verlenen om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen. 



 
 

 
Z23.018061 / D23.0033361 

11.  Onderwerp : Vaststellen jaarverslag leerplicht 2021-2022 
 Beslispunten : 1. Het leerplichtverslag 2021-2022 vast te stellen; 

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

 

 
 
Z23.017969 / D23.0033214 

12.  Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Wageningen, De Dreijen 
 Beslispunten : 1. Af te wijken van de beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 

2008; 

2. De ingediende zienswijze tegen uw ontwerpbesluit tot vaststelling 
van hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting in het kader van het bestemmingsplan De Dreijen in 

Wageningen niet-ontvankelijk te verklaren; 
3. Hogere waarden voor geluid vast te stellen voor 42 te bouwen 
woningen in het kader van het bestemmingsplan 'Wageningen, De 
Dreijen'; 
4. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan 
'Wageningen, De Dreijen' als voorstel van het college aan de raad vast 
te stellen; 

5. Het raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan 'Wageningen, De 
Dreijen' als voorstel van het college aan de Griffie aan te bieden met 
het verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond. 

 


