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

gehouden op 22 maart 2022 om 10:30 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen 

J. de Wit, secretaris 
T. van Gent, notulist 

Afwezig (met kennisgeving vooraf): 

F. Vermeulen, burgemeester 
L.N. Bosland 

 

 
 

 
BBN22.0013 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 15 maart 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 

 
 BB22.0061 

2. Onderwerp : B&W Besluit Rapportage Zelfaudit 2021 

 Besluit : 1. De rapportage ENSIA/BRP zelfaudit 2021 vast te stellen. 
 

 
 

 BB22.0068 
3. Onderwerp : B&W Besluit de vaststelling van het eindverslag Covid-19 

subsidie Oude Bijenhuis Wageningen 

 Besluit : 1. Het eindverslag Covid-19 Overbrugging 
gemeenschapsvoorzieningen ten behoeve van het Oude Bijenhuis 

vast te stellen en aan de Provincie Gelderland toe te sturen. 

 

RAAD BB22.0071 
4. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief Consequenties passeren 

grens 40.000 inwoners in Wageningen 

 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief over het passeren van de grens 
van 40.000 inwoners vast te stellen; 

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

 
 

 BB22.0084 

5. Onderwerp : B&W Besluit CTB regeling 2022 
 Besluit : 1. De Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs - 

Covid-19 2022 vast te stellen volgens bijgevoegd concept en  
€ 150.000,00 beschikbaar te stellen; 

2. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad 

gezien de actualiteit van dit onderwerp. 
   

 
 BB22.0089 
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6. Onderwerp : B&W Besluit Verzoek ontheffing bestrijding bacterievuur 

Wageningse Eng 
 Besluit : 1. De brief verzoek ontheffing bestrijding bacterievuur Wageningse 

Eng vast te stellen; 
2. De brief verzoek ontheffing bestrijding bacterievuur Wageningse 

Eng aan LTO aan te bieden. 

 
   

 
 BB22.0094 

7. Onderwerp : B&W Besluit uitvoeringsafspraken lokale alliantie veilig ouder 
worden in gemeente Wageningen 

 Besluit : 1. De bijgevoegde uitvoeringsafspraken aan te gaan waarmee we de 

intentie uitspreken om met partners in de stad samen te werken aan 
het voorkomen van (financieel) ouderenmisbruik in de gemeente 

Wageningen;  
2. De burgemeester te verzoeken de wethouder met de portefeuille 

welzijn te machtigen om namens hem de uitvoeringsafspraken als 

genoemd in beslispunt 1 te ondertekenen. 
 

 
 

RAAD BB22.0098 
8. Onderwerp : B&W Besluit Intentieovereenkomst project 'Anders Wonen' 

regio Foodvalley 

 Besluit : 1. Met de gemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en 
Veenendaal de intentieovereenkomst project ‘Anders Wonen’ regio 
Foodvalley aan te gaan; 
2. De raadsinformatiebrief ‘Project Anders Wonen regio Foodvalley’ 
vast te stellen; 

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

4. De burgemeester te verzoeken om, gelet op het bepaalde in 
artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, wethouder A.M.E. Janssen, te 

machtigen om de intentieovereenkomst namens hem te 
ondertekenen. 

  

 
 BB22.0046 

9. Onderwerp : B&W Besluit Anterieur Contract 1 
 Besluit : 1. Het Anterieur Contract 0 met betrekking tot de locatie Otto van 

Gelreweg (bijlage 1) aan te gaan. 

 
  

 
 

   
 

 

   
 

 
   


	Aanwezig:

