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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 

gehouden op 11 januari 2022 om 10:30 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen 

J. de Wit, secretaris 

T. van Gent, notulist 
 

 

 
 BBN21.0056 

1. Onderwerp : De B&W-notulen van de vergadering van 21 december 2021 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

RAAD BB21.0038 
2. Onderwerp : B&W Besluit RPW Regionaal Programma Werklocaties 2021-

2025. eerste Fase: W&B 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 
college aan de raad vast te stellen; 

2. De Griffie te verzoeken het raadsvoorstel en het raadsbesluit door 
te geleiden naar de politieke avond. 

 
   

 

RAAD BB21.0360 
3. Onderwerp : B&W Besluit Groenbeheerplan Wageningen Hoog 

 Besluit : 1. De antwoordbrief aan Advocatenkantoor Susan Schaap vast te 
stellen en te versturen; 

2. De antwoordbrief met dit B&W besluit ter kennisname aan te 

bieden aan de Griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden 
hiervan in kennis te stellen. Op deze manier is de raad op de hoogte 

van de reactie van het college. 
 

   
 

RAAD BB21.0377 

4. Onderwerp : B&W Besluit RIB afhandeling motie 3M1 12-7-21 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief afhandeling Motie 3M1 van 12-7-2021 

vast te stellen; 
2. Deze raadsinformatiebrief aan te bieden aan de Griffie met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB21.0365 
5. Onderwerp : B&W Besluit Regiovisie: Samenwerking en 

opdrachtgeverschap Jeugd, WMO, Beschermd Wonen 

 Besluit : 1. Het raadsvoorstel en raadsbesluit over de Regiovisie: 
Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO, Beschermd 

Wonen 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 deze door te leiden naar de Politieke Avond. 
 

   

 
RAAD BB22.0002 

6. Onderwerp : B&W Besluit Reactie brief cliëntenraad herijking 
armoedebeleid 

 Besluit : 1. De reactie aan de Cliëntenraad Samenleving op hun advies vast te 

stellen conform bijgevoegde brief; 
2. Deze brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de  

raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 

RAAD BB21.0361 
7. Onderwerp : B&W Besluit Pluktuin de Bosrand 

 Besluit : 1. Positief te staan tegenover het verlenen van een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor het realiseren van een kas op het terrein 
Dorskampweg ongenummerd indien voldaan wordt aan een aantal 

voorwaarden:  
2. Bij wijze van uitzondering af te wijken van het advies van de 

TAWE voor wat betreft de maatvoering van deze kas; 

3. Besluiten om de leges in het kader van de tijdelijke 
omgevingsvergunning in mindering te brengen op de leges voor de 

definitieve omgevingsvergunning; 
4. Dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de  

raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
 

   

 
 BB21.0333 

8. Onderwerp : B&W Besluit het Strategisch Gegevensbeschermingsbeleid 
gemeente Wageningen 2022-2025 

 Besluit : 1. Het beleid informatieveiligheid en privacy 2019 in te trekken; 

2. Het Strategisch Gegevensbeschermingsbeleid gemeente 
Wageningen 2022-2025 vast te stellen en voor publicatie aan te 

bieden;  
3. Dit besluit en het Strategisch gegevensbeschermingsbeleid 

gemeente Wageningen 2022-2025 aan de Griffie aan te bieden met 
het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 

stellen. Op deze manier is de raad op de hoogte van het nieuwe 

beleid dat word ingevoerd. 
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RAAD BB21.0353 
9. Onderwerp : B&W Besluit de beleidsregels wet inburgering en de 

raadsinformatiebrief implementatie wet inburgerin 

 Besluit : 1. De beleidsregels Wet Inburgering Gemeente Wageningen 2022 
vast te stellen; 

2. De raadinformatiebrief ‘Implementatie Wet Inburgering’ vast te 
stellen; 

3. De raadinformatiebrief ‘Implemenatie Wet Inburgering’ aan de 
Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 

hiervan in kennis te stellen. 

 


	Aanwezig:

