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

gehouden op 8 februari 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 
 

 

 
 BBN22.0005 

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

 

   
 

 BBN22.0006 
2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 3 februari 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
   

 
RAAD BB22.0006 

3. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief inclusie en discriminatie 
 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief met betrekking tot de motie 

diversiteit- en inclusiebeleid vast te stellen; 

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

 
   

 

RAAD BB22.0009 
4. Onderwerp : B&W Besluit het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek 

zwembad de Bongerd 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief ‘rapport haalbaarheidsonderzoek 

zwembad de Bongerd’, inclusief eindrapport vast te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief en eindrapport aan te bieden aan de 

Griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 

kennis te stellen. 
 

 
RAAD BB22.0034 

5. Onderwerp : B&W Besluit de raadsinformatiebrief huisvesting AMV'ers op 

de Asterstraat 
 Besluit : 1. De raadinformatiebrief Huisvesting AMV’ers op de Asterstraat vast 

te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief Huisvesting AMV’ers op de Asterstraat 
aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB22.0018 

6. Onderwerp : B&W Besluit Over te hevelen budgetten 2021 
 Besluit : 1. De lijst met over te hevelen exploitatiebudgetten en te verlengen 

investeringsbudgetten vast te stellen conform bijlage; 

2. De lijst met over te hevelen exploitatiebudgetten en te verlengen 
investeringsbudgetten te verwerken in de jaarstukken 2021; 

4. Dit besluit te verwerken in het raadsvoorstel en –besluit van de 
Jaarstukken 2021; 

5. Bijgaande raadsinformatiebrief over de voorgestelde over te 
hevelen budgetten 2021 vast te stellen; 

6. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden in kennis te stellen. 
 

   
 

RAAD BB22.0019 

7. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief Regionale visie en 
beleidskader Maatschappelijke Opvang 

 Besluit : 1. Kennis te nemen van de door Ede vastgestelde visie op de 
maatschappelijke opvang Valleiregio, 2021 Zo zelfstandig mogelijk 

wonen; 
2. De raadsinformatiebrief Regionale visie en beleidskader 

Maatschappelijke Opvang vast te stellen.; 

3. De raadsinformatiebrief en ‘Visie op de maatschappelijke opvang, 
2021’ aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 

steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
  


	Aanwezig:

