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

gehouden op 29 maart 2022 om 10:30 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

L.N. Bosland (tot 11.55 uur) 
M.D. Hulshof 

P. de Haan 
A.M.E. Janssen 

J. de Wit, secretaris 

K.E. van Reekum, notulist 
 

 

 
 

 BBN22.0014 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 22 maart 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
 

 BBN22.0015 
2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 17 maart 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

  
 

RAAD BB22.0058 
3. Onderwerp : B&W Besluit stand van zaken denktank studentenhuisvesting 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken Denktank 
Studentenhuisvesting vast te stellen; 

2. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

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

RAAD BB22.0102 
4. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief stand van zaken 

citybranding en planning Omgevingswet 

 Besluit : 1. Vast te stellen de raadsinformatiebrief stand van zaken 
citybranding en omgevingswet; 

2. De brief als bedoeld onder beslispunt 1 aan de Griffie aan te 
bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 

kennis te stellen. 
 

   

RAAD BB22.0070 
5. Onderwerp : B&W Besluit beantwoording artikel 39 vragen van de SP 

Wageningen over het Didam-arrest 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief met antwoorden op de artikel 39-vragen 

over het Didam-arrest vast te stellen; 

2. De brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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 BB22.0085 
6. Onderwerp : B&W Besluit het verzoek tot indexatie van Welsaam 

 Besluit : 1. Om Welsaam in staat te stellen haar verplichting en rol als goed 
werkgever richting haar medewerkers te vervullen, is het advies om 

de eenmalige verhoging van € 46.371,00 voor 2022 aan Welsaam 

toe te kennen;  
2. De doorwerking van deze verhoging voor 2022 op te nemen als 

autonome ontwikkeling in de begroting 2023. 
 BB22.0100 

7. Onderwerp : B&W Besluit anterieur contract Zinzia Kortenburg 4 
 Besluit : 1. Het Anterieur Contract voor de locatie Kortenburg 4, Oranje 

Nassau's Oord (bijlage 1 en 2) aan te gaan. 

 
     

 
 

   


	Aanwezig:

