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

gehouden op 31 mei 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 

 

 

 BBN22.0023 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 24 mei 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 

  
  

RAAD BB22.0159 

2. Onderwerp : B&W Besluit Ontwerpbegroting Regio de Vallei 2023 
 Besluit : 1. De voorlopige schriftelijke reactie aan Regio de Vallei op de 

ontwerpbegroting 2023 vast te stellen; 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 

3. Deze documenten aan te bieden aan de Griffie met het verzoek 
deze door te leiden naar de Politieke Avond. 

 
 

 
RAAD BB22.0157 

3. Onderwerp : B&W Besluit Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 

VGGM 
 Besluit : 1. De raad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen op de 

ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 van de Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland- Midden; 

2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel aan de raad vast te 

stellen; 
3. Deze documenten aan de Griffie aan te bieden met het verzoek 

deze door te leiden naar de Politieke Avond. 
 

 
 

 

RAAD BB22.0124 
4. Onderwerp : B&W Besluit het jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 

2023-2026 BVO Valleihopper 
 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. 
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RAAD BB22.0154 
5. Onderwerp : B&W Besluit Aanwijzing vertegenwoordigers regionale 

organen 
 Besluit : 1. De vertegenwoordigers vanuit het college in de collegeregelingen, 

conform hetgeen onder 2.1.a in dit voorstel is opgenomen, aan te 

wijzen; 
2. De vertegenwoordigers vanuit het college in andere organisaties, 

conform hetgeen onder 2.1.c in dit voorstel is opgenomen, aan te 
wijzen; 

3. Het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit met betrekking tot 
de vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen als 

voorstel van het college aan de raad vast te stellen; 

4. De Griffie te verzoeken het raadsvoorstel en raadsbesluit, door de 
geleiden naar de politieke avond. 

  
 

RAAD BB22.0148 

6. Onderwerp : B&W Besluit Kwijtschelding huren amateursportverenigingen 
1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 

 Besluit : 1. Huren kwijt te schelden van amateursportverenigingen die 
voldoen aan de voorwaarden van de regeling TVS over de periode  

1 november 2021 tot 1 februari 2022 tot een maximum van 
€101.831,07; 
2. Uit coulance huren kwijt te schelden over de periode 1 november 

2021 tot 1 februari 2022 van sportclubs die niet voldoen aan de 
voorwaarden van de regeling TVS; 

3. Huur van de hockeyvereniging WMHC niet in rekening te brengen 
over de periode 1 februari 2022 tot 18 februari 2022 van sporthal De 

Aanloop; 

4. Een beroep te doen op de Regeling Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19, 4e periode ter hoogte van 

€101.831,07; 
5. De exacte hoogte van de definitieve huurkwijtschelding over de 

periode 1 november 2021 tot 1 februari 2022 gelijk te stellen aan de 
hoogte van de door rijksoverheid beschikte subsidie op grond van de 

subsidieregeling TVS; 

6. De raadsinformatiebrief Kwijtschelden huren 
amateursportverenigingen over de periode 1 november 2021 tot 1 

februari 2022 vast te stellen; 
7. De brief als bedoeld onder beslispunt 6 aan de Griffie aan te 

bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 

kennis te stellen. 
 

 
RAAD BB22.0140 

7. Onderwerp : B&W Besluit Beleidsvoorstel Verduurzaming monumenten 
 Besluit : 1. In te stemmen met het beleid Verduurzaming monumenten 

conform bijgevoegde criteria (zie bijlage);  

2. Het collegevoorstel door te leiden naar de Griffie met het verzoek 
de raad te informeren. 

  
 

 BB22.0155 

8. Onderwerp : B&W Besluit het Anterieur Contract 0 m.b.t. de locatie 
Costerweg 5,7 

 Besluit : 1. Het Anterieur Contract 0 met betrekking tot de locatie Costerweg 
5,7 (bijlage 1) aan te gaan. 
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 BB22.0123 
9. Onderwerp : B&W Besluit beleidsregel Wet Bibob Wageningen 2022 

 Besluit : 1. De beleidsregel Wet Bibob Wageningen 2022 vast te stellen; 
2. De beleidsregel Wet Bibob Wageningen 2011 in te trekken. 

 

   
 

 BB22.0104 
10. Onderwerp : Besluit inz. de Fiscale regeling reiskosten woon-werkverkeer 

en de Regeling reis- en verblijfskosten 
 Besluit : 1. De gewijzigde Fiscale regeling reiskosten woon-werkverkeer en de 

Regeling reis- en verblijfskosten vast te stellen; 

2. Deze regelingen op te nemen in het Personeelshandboek 
gemeente Wageningen; 

3. Het lokaal overleg (LO) en de Ondernemingsraad (OR) over dit 
besluit te informeren. 

 

   
 

 
   

 
 

   

 
 

   


	Aanwezig:

