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

gehouden op 18 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 

P.J.C. Stander, notulist 
 

 

 
 BBN22.0001 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 11 januari 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

RAAD BB22.0003 
2. Onderwerp : B&W Besluit startnotitie herijking sportbeleid 

 Besluit : 1. De startnotitie ‘herijking sportbeleid’ vast te stellen; 

2. De raadinformatiebrief ‘startnotitie herijking sportbeleid’ vast te 
stellen; 

3. De raadsinformatiebrief ‘startnotitie herijking sportbeleid’ aan de 
Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden 

hiervan in kennis te stellen. 
 

RAAD BB22.0008 

3. Onderwerp : B&W Besluit Grondprijzenbrief 2022 
 Besluit : 1. De grondprijzenbrief 2022, zoals opgenomen in bijlage 1 vast te 

stellen; 
2. De bovengenoemde grondprijzenbrief 2022 aan te bieden aan de 

Griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 

kennis te stellen. 
3. Bijgaande brieven (bijlagen 2, 3 en 4) vast te stellen, waarin de 

belangrijkste partners in de stad worden geïnformeerd over 
beslispunt 1. 

RAAD BB22.0010 
4. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief verkenning restwarmte 

Parenco 

 Besluit : 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief Verkenning restwarmte 
Parenco vast te stellen; 

2. De Griffie te verzoeken de raadsinformatiebrief door te geleiden 
naar de raads- en steunfractieleden. 

 

  
RAAD BB22.0013 

5. Onderwerp : B&W Besluit Eerste wijziging onroerendezaakbelasting 2022 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond. 



 

 

 

 
Notulen B&W vergadering 18 januari 2022  2 

   

 
RAAD BB22.0012 

6. Onderwerp : B&W Besluit Raadsvoorstel en -besluit Kaderbrieven 
gemeenschappelijke regelingen 

 Besluit : 1. Het raadsvoorstel en -besluit over de kaderbrieven van de 

gemeenschappelijke regelingen vast te stellen; 
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond 
   

 
 BB21.0355 

7. Onderwerp : B&W Besluit indexatieprijscategorieën woningmarktstrategie 

2022 
 Besluit : 1. De inhoud van bijgevoegde brief aan alle ontwikkelaars, 

marktpartijen en grondeigenaren in de gemeente Wageningen vast 
te stellen. 

 

 
 

 
   

 
 

   


	Aanwezig:

