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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 
gehouden op 10 mei 2022 om 10:30 uur. 
 
 

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

 
Aanwezig: 
L.N. Bosland 
M.D. Hulshof 
P. de Haan 
A.M.E. Janssen 
J. de Wit, secretaris 
P.J.C. Stander, notulist 
 
Afwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 
 
 

 
 BBN22.0019 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 3 mei 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
  

 
RAAD BB22.0130 
2. Onderwerp : B&W Besluit Verkeersmaatregelen supermarkt Geertjesweg 
 Besluit : 1. Vaststellen van de raadsinformatiebrief Verkeersmaatregelen 

supermarkt Geertjesweg; 
2. Deze raadsinformatiebrief aanbieden aan de Griffie met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

  
 

RAAD BB22.0120 
3. Onderwerp : B&W Besluit Jaarverslag 2021, 

ontwerpuitvoeringsprogramma 2021, begrotingswijziging 
2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 van de Modulaire 
gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal 
Gelderland 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 
college aan de raad vast te stellen; 
2. Deze documenten aan te bieden aan de Griffie met het verzoek 
deze door te leiden naar de Politieke Avond. 
 
 

 
RAAD BB22.0137 
4. Onderwerp : B&W Besluit Jong en Meer 2.0 
 Besluit : 1. Akkoord te gaan met de bekostiging voor de pilot/opstartfase van 

Jong en Meer 2.0 en hiervoor een bedrag van €10.000,- ter 
beschikking te stellen;  
2. Akkoord te gaan met de reservering van het budget van 
€52.000,- voor de co-financiering voor de DUS-I aanvraag middels 
het ondertekenen van de Verklaring co-financiering Maatschappelijke 
diensttijd;   
3. De burgemeester te verzoeken de wethouder met de portefeuille 
jeugd te machtigen om namens hem de Verklaring co-financiering 
Maatschappelijke diensttijd als genoemd in beslispunt 2 te 
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ondertekenen; 
4. De bedragen van €10.000,- en €52.000, in één termijn uit te 
betalen; 
5. Dit besluit ter kennisname sturen aan de raads- en 
steunfractieleden om hen te informeren over deze pilot. 

 
   
RAAD BB22.0088 
5. Onderwerp : B&W Besluit Jaarstukken 2021 
 Besluit : 1. In te stemmen met de ontwerp jaarstukken 2021; 

2. In te stemmen met het voorstel voor de bestemming van het 
rekeningresultaat; 
3. De ontwerp jaarstukken, het raadsvoorstel en het raadsbesluit 
aan de Griffie aan te bieden met het verzoek deze door te geleiden 
naar de politieke avond. 

 
   

 
RAAD BB22.0119 
6. Onderwerp : B&W Besluit Startnotitie westelijke ontsluiting WUR 
 Besluit : 1. Vaststellen van de startnotitie westelijke ontsluiting Wageningen 

Campus; 
2. Vaststellen van de raadsinformatiebrief; 
3. De raadsinformatiebrief aan te bieden aan de Griffie met het 
verzoek deze door te geleiden naar de raads- en steunfractieleden 

 
   

 
RAAD BB22.0136 
7. Onderwerp : B&W Besluit motie 5M1 diversiteit in Raad van Toezicht 

Pantarijn 
 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief ‘afhandeling motie 5M1 diversiteit 

Raad van Toezicht Pantarijn vast te stellen; 
2. Bovengenoemde raadsinformatiebrief aan te bieden aan de Griffie 
met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te 
stellen. 

 
 

RAAD BB22.0122 
8. Onderwerp : B&W Besluit Begroting Regio Foodvalley 2023-2026 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 
2. Deze documenten aan te bieden aan de Griffie met het verzoek 
deze door te leiden naar de Politieke Avond. 

  
 

RAAD BB22.0114 
9. Onderwerp : B&W Besluit ontwerpprogrammabegroting 2023, jaarstukken 

2021 en de eerste begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst de Vallei 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 
college aan de gemeenteraad vast te stellen; 
2. Deze documenten aan te bieden aan de Griffie met het verzoek 
deze door te leiden naar de politieke avond. 

 
   

 
RAAD BB22.0067 
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10. Onderwerp : B&W Besluit uitzondering toewijzing lening 
Toekomstbestendig Wonen 

 Besluit : 1. De actualisatie van de Nadere regels ter uitvoering van de 
Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente 
Wageningen 2019 vast te stellen; 
2. Dit besluit ter kennisname aan de raads- en steunfractieleden 
sturen zodat zij op de hoogte zijn van de aanpassingen. 

   
 

 BB22.0138 
11. Onderwerp : B&W Besluit subsidie Woetstok 2022 
 Besluit : 1. Loburg Live B.V. eenmalig een subsidie van €4.500,- te verlenen 

ten behoeve van het verwachte exploitatietekort van festival 
Woetstok editie 2022. 

 
   

 
 BB22.0115 
12. Onderwerp : B&W Besluit inz. de Fiets-privéregeling voor werknemers die 

onder de cao Aan de slag vallen 
 Besluit : 1. De Fiets-privéregeling vast te stellen voor de werknemers van de 

gemeente Wageningen die onder de cao Aan de slag vallen; 
2. De Ondernemingsraad over dit besluit te informeren. 

 
   

 
 BB22.0116 
13. Onderwerp : B&W Besluit Beleidsregel Landelijke toegankelijkheid 

beschermd wonen Valleiregio 2022 
 Besluit : 1. De beleidsregel Landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 

2022 vast te stellen. 
  
 BB22.0146 
14. Onderwerp : B&W Besluit Wageningse Cultuurzomer 2022 
 Besluit : 1. Wageningen Live eenmalig een subsidie van €116.700 te verlenen 

ten behoeve van de Wageningse Cultuurzomer editie 2022.  
2. Het mogelijk te maken dat er flankerend aan de Cultuuzomer 
gratis toegankelijke cultuur educatie activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd door hier in totaal maximaal €10.000 ter 
beschikking voor te stellen. 

 
   

 
 
   

 
 
   

 
   


	Aanwezig:

