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

gehouden op 15 maart 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 

 

 
 BBN22.0012 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 8 maart 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

   
RAAD BB22.0059 

2. Onderwerp : B&W Besluit starten van de procedure om het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening 
 Besluit : 1. Voornemen om hogere waarden toe te kennen aan de woning op 

het perceel Grintweg 251; 
2. De bestemmingsplanprocedure te starten door het 

ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, eerste herziening” met de 
daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter 
inzage te leggen; 

3. Dat voor het bestemmingsplan “Buitengebied, eerste herziening” 
op grond van de onderzoeken geen milieueffectrapportage in het 

kader van het Besluit m.e.r. nodig is; 
4. Specifiek voor het bestemmingsplan Buitengebied, eerste 

respectieve lijk tweede herziening geen anterieure contracten te 

sluiten ten behoeve van het verhaal van gemeentelijke kosten (zoals 
personeelskosten, onderzoekskosten en bijdrage in de reserve 

bovenwijkse voorzieningen) met de initiatiefnemers van wie de 
ontwikkeling in het bestemmingsplan Buitengebied, eerste 

respectievelijk tweede herziening wordt meegenomen, maar wel een 

planschadevergoedingsovereenkomst met deze initiatiefnemers te 
sluiten; 

5. Het onder beslispunt 4 bepaalde niet van toepassing te verklaren 
voor initiatiefnemers die besluiten dan wel eerder besloten hebben 

om uit het proces te stappen van het bestemmingsplan 
Buitengebied, eerste respectievelijk tweede herziening of in een later 

stadium, na 1 januari 2021 aansluiten op de tweede herziening; 

6. De notitie “wat zijn de kosten voor bouwplannen” gewijzigd vast 
te stellen gezien de kruimelgevallenregeling genoemd in artikel 

6.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening; 
7. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 

8. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond; 

 
9. De raadsinformatiebrief “ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 
eerste herziening” vast te stellen; 
10. Dit besluit en de raadsinformatiebrief “ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied, eerste herziening” aan de Griffie aan te bieden met 
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het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 

stellen. 
   

 
RAAD BB22.0090 

3. Onderwerp : B&W Besluit Zienswijze oprichting stichting risicobeheer door 

veiligheidsregio's 
 Besluit : 1. Instemmen met het voornemen van de vijfentwintig 

veiligheidsregio’s om een gezamenlijke stichting risicobeheer op te 
richten; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en 
bedenkingen uit te brengen ten aanzien van het voornemen om een 

stichting risicobeheer op te richten. 

 
RAAD BB22.0039 

4. Onderwerp : B&W Besluit Meer jaren Investering Programma 
Onderwijshuisvesting 

 Besluit : 1. De Raadsinformatiebrief Vervolgonderzoek vernieuwingsopgave 

onderwijshuisvesting vast te stellen; 
2. De Raadinformatiebrief en het HEVO rapport (bijlage 1 en 2) aan 

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

 
   

 

RAAD BB22.0093 
5. Onderwerp : B&W Besluit voortgang Fitte Organisatie 

 Besluit : 1. De Raadsinformatiebrief Fitte Organisatie (bijlage 2) vast te 
stellen; 

2. De Raadsinformatiebrief Fitte Organisatie aan de Griffie aan te 

bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 
kennis te stellen. 

 
   

RAAD BB22.0080 
6. Onderwerp : B&W Besluit Visie openbare laadinfrastructuur 2030 

 Besluit : 1. De Visie openbare laadinfrastructuur 2030 vast te stellen;  

2. Het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de begrotingswijziging 
2022 aan de Griffie aan te bieden met het verzoek om deze door te 

leiden naar een Politieke Avond. 
  

 

RAAD BB22.0087 
7. Onderwerp : B&W Besluit Jaarverslag Gemeentearchief 2021 

 Besluit : 1. Het jaarverslag aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 
raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

    
 

RAAD BB22.0083 

8. Onderwerp : B&W Besluit Compensatie energierekening 
 Besluit : 1. Financiële compensatie bieden aan inwoners die vanwege de 

toegenomen energielasten in een schrijnende financiële situatie zijn 
terecht gekomen; 

2. Deze financiële compensatie op individuele basis te verstrekken 

wanneer uit een brede, integrale blik blijkt dat de inwoner geen 
mogelijkheid heeft zelf de kostenstijging op te vangen; 

3. Vooruitlopend op de landelijke regelgeving inwoners met een 
bijstandsuitkering eenmalig €200,- te verstrekken als generieke 
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compensatie voor de gestegen energiekosten; 

4. De raadsinformatiebrief ‘bestrijding energiearmoede’ vast te 
stellen; 

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

 

   
 

RAAD BB22.0066 
9. Onderwerp : B&W Besluit Tijdelijk cameratoezicht 

 Besluit : 1. Akkoord te gaan met het opnemen van het cameratoezicht 
openbare plaatsen gedurende de viering van 4 en 5 mei in de AP;  

2. Het raadsvoorstel door leiden naar de raad voor de vergadering 

van maandag 11 april 2022. 
 

   
 

 BB22.0077 

10. Onderwerp : B&W Besluit reactie naar Rekenkamer in kader van 
doorwerkingsonderzoek Wmo 2017 

 Besluit : 1. De bijgaande brief aan de Rekenkamer voor het 
doorwerkingsonderzoek clientervaring Wmo 2017 vast te stellen; 

2. De brief aan de Rekenkamer, genoemd onder beslispunt 1, aan te 
bieden aan de Griffie met het verzoek de raads- en steunfractieleden 

hiervan in kennis te stellen. 

 
 

 
 BB22.0048 

11. Onderwerp : B&W Besluit Ruimtelijke kaders voor alternatieve 

woonvormen 
 Besluit : 1. De ruimtelijke kaders voor alternatieve woonvormen vaststellen;  

2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief vaststellen en delen met de 
gemeenteraad; 

3. De ruimtelijke kaders opnemen in het Omgevingsplan van de 
gemeente Wageningen. 

 

 
 

 BB22.0086 
12. Onderwerp : B&W Besluit afhandeling motie M5a "aanbesteding sociale 

basis en preventie' 

 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief afhandeling motie M5a 
aanbesteding sociale basis en preventie vast te stellen; 

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

stellen. 
 

   

 
   


	Aanwezig:

