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Openbare notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, 
gehouden op 21 juni 2022 om 10:00 uur. 
 

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

F. Vermeulen, burgemeester 
G. van Vulpen 
A.M.E. Janssen 
M.D. Hulshof 
E. Bijleveld 
J. de Wit, secretaris 
K.E. van Reekum, notulist 
 

 
 BBN22.0027 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 14 juni 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
  
RAAD BB22.0181 
2. Onderwerp : B&W Besluit ALV VNG 29 juni 2022 

 Besluit : 1. De voorlopige standpunten per agendapunt van de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) d.d. 29 juni 2022 vast te stellen; 
2. Dit besluit met bijlagen aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

   
RAAD BB22.0164 
3. Onderwerp : B&W Besluit ontwerpbestemmingsplan Beatrixlaan 21 

 Besluit : 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Beatrixlaan 21 
en de bestemmingsplanprocedure te starten door het 
ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 
stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen; 
2. Dat geen milieu-effectrapportage in het kader van het Besluit 
m.e.r nodig is; 
3. Vaststellen dat een exploitatieplan niet hoeft worden opgesteld 
omdat de plankosten anderszins verzekerd zijn; 
4. Dit besluit aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen, zoals gebruikelijk te 
doen bij de opstart van een procedure tot het wijzigen van een 
bestemmingsplan. 

  
RAAD BB22.0179 

4. Onderwerp : B&W Besluit raadsinformatiebrief stand van zaken motie 6M2 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief stand van zaken motie 6M2 vast te 

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

 
RAAD BB22.0169 

5. Onderwerp : B&W Besluit besteding POK-middelen 

 Besluit : 1. Voor de voorbereidingen op het wetsvoorstel aanpak meervoudige 
problematiek in het sociaal domein €85.000,- beschikbaar te stellen 
in 2022; 
2. Voor het project actieagenda armoede een projectbudget van 
€100.000,- beschikbaar te stellen in 2022; 
3. Voor het voortzetten van de ondersteuningsgesprekken 
structureel €82.000,- beschikbaar te stellen, vanaf 2023; 
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4. Voor het versterken van de uitvoering van het sociaal domein en 
de ombudsfunctie structureel €50.000,- beschikbaar te stellen, vanaf 
2022; 
5. Voor het versterken van de sociaal raadslieden €25.000 in 2022, 
€50.000 in 2023 en €25.000 structureel, vanaf 2024 beschikbaar te 
stellen; 
6. De bovenstaande toewijzingen te dekken uit de POK-middelen; 
7. De raadsinformatiebrief Besteding POK-middelen vast te stellen; 
8. Deze raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
  
RAAD BB22.0161 

6. Onderwerp : B&W Besluit beleidsregels energietoeslag 2022 
 Besluit : 1. De Beleidsregels energietoeslag 2022 gemeente Wageningen 

vaststellen; 
2. De teammanager Sociale Dienstverlening met terugwerkende 
kracht per 15 maart 2022 te mandateren tot het nemen van de 
besluiten op basis van de Beleidsregels energietoeslag 2022 
gemeente Wageningen; 
3. De teammanager Sociale Dienstverlening tevens toestemming te 
geven om voor de in beslispunt 2 genoemde bevoegdheid met 
terugwerkende kracht per 15 maart 2022 submandaat te verlenen 
aan de medewerkers van het team Sociale Dienstverlening; 
4.  De raadsinformatiebrief Uitvoering eenmalige energietoeslag 
2022 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 BB22.0182 
7. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief meicirculaire 2022 

 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022 vast te 
stellen; 
2.De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 
verzoek de raads- en steunfractieleden in kennis te stellen. 

 
 

RAAD BB22.0106 

8. Onderwerp : B&W Besluit Ontwerp bestemmingsplan Churchillweg-
Spelstraat 

 Besluit : 1. De bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerp 
bestemmingsplan Churchillweg- Spelstraat en de daarop betrekking 
hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage te leggen;  
2. Dat voor het bestemmingsplan Churchillweg- Spelstraat op grond 
van de aanmeldingsnotitie MER-beoordeling geen milieueffect 
rapportage in het kader van het Besluit MER nodig is; 
3. De raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan Churchillweg- 
Spelstraat vast te stellen; 
4. De raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan Churchillweg- 
Spelstraat aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- en 
steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB22.0167 
9. Onderwerp : B&W Besluit Bestemmingsplan Bennekom, Heelsumseweg 50 

 Besluit : 1. De Nota van Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan vast 
te stellen; 
2.Het raadsvoorstel en concept raadsbesluit bestemmingsplan 
Bennekom, Heelsumseweg 50 als voorstel van het college aan de 
raad vast te stellen; 
3. Het raadsvoorstel en –besluit bestemmingsplan Bennekom, 
Heelsumseweg 50 als voorstel van het college aan de Griffie aan te 
bieden met het verzoek deze door te leiden naar de Politieke Avond; 
4. Toestemming te geven voor het plaatsen van één boom op 
gemeentelijke grond. 

   
 

 BB22.0126 
10. Onderwerp : B&W Besluit eenmalige kwijtschelding van de  huur van 

Jazzdance Wageningen 

 Besluit : 1. Huren niet in rekening brengen over de periode 1 juli tot  31 
augustus 2022 voor de stichting Jazzdance. 

  
 

 BB22.0144 
11. Onderwerp : B&W Besluit bezwaar tegen uw besluit om een 

tegemoetkoming in planschade af te wijzen voor de locati 

 Besluit : 1. Het ingediende bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek om 
tegemoetkoming in planschade in verband met het vaststellen van 
het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Wageningen ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren en uw besluit van 14 december 2021 in 
stand te houden. 

  
 

 BB22.0171 
12. Onderwerp : B&W Besluit Proces begroting en uitwerking coalitieakkoord 

2023-2026 
 Besluit : 1. De begroting 2023-2026 op te stellen zonder de invloed van het 

coalitieakkoord daarin mee te nemen, en de uitwerking van het 
coalitieakkoord als eerste begrotingswijziging tegelijkertijd te 
agenderen 
2. De indexen voor de begroting 2023 als volgt vast te stellen: 

a) Loonindex: 3,3% 
b) Prijsindex: 5,2% 
c) Belastingen, leges en tarieven: 4,25% 

3. Voor 2026 het risico op een mogelijk niet-sluitende begroting te 
accepteren voor zover dat voortkomt uit het korten op het 
gemeentefonds (zoals vastzetten acres en opschalingskorting), en 
met de VNG in dit verband samen op te trekken om tot goede 
afspraken te komen over gezonde financiële verhoudingen met het 
Rijk. 
4. De planning voor de behandeling van de begroting en de 
uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2026 vast te stellen met als 
mijlpalen:  

a) Dilemma’s bespreken uit begroting en uitwerking 
coalitieakkoord: heidagen college 30-31 augustus 
b) Verzending begroting en uitwerking 
coalitieakkoord naar gemeenteraad: 21 september 

c) Vaststellen begroting en uitwerking 
coalitieakkoord in de gemeenteraad: 9 november 
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 BB22.0180 
13. Onderwerp : B&W Besluit verhogen krediet nieuwbouw vrije school De 

Zwaneridder 

 Besluit : 1. Vanwege de extra stijging van de bouwkosten in de periode juni 
2020 tot juni 2022 het bouwkrediet voor de nieuwbouw IKC de 
Zwaneridder te verhogen; 
2. De aanvullende investering van € 238.820,- (prijspeil 2023) 
inclusief de jaarlijkse kapitaallast als gevolg van de extra gestegen 
bouwkosten op te nemen in de begroting 2023-2026; 
3. De verschuiving in de investeringskredieten verwerken in de 
begroting 2023-2026. 

 
   

 
 BB22.0172 

14. Onderwerp : B&W Besluit Reactie ongevraagde adviezen Participatiewet 
 Besluit : 1. De reactie aan de cliëntenraad Samenleving op hun ongevraagde 

adviezen vast te stellen conform bijgevoegde brief. 
 
   

 
 
   

 
 
 
 


	Aanwezig:

