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

gehouden op 20 september 2022 om 10:00 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
F. Vermeulen, burgemeester 

G. van Vulpen 
M.D. Hulshof 

E. Bijleveld 
J. de Wit, secretaris 

K.E. van Reekum, notulist 

 
Afwezig met kennisgeving: 

A.M.E. Janssen 

 
 

BBN22.0038 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 13 september 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 
 

RAAD BB22.0053 
2. Onderwerp : B&W Besluit Verordening uitvoering en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Wageningen 2022 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsbesluit en het raadsvoorstel over de 
Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente 

Wageningen 2022 als voorstel van het college aan de raad vast te 
stellen; 

2.Het raadsvoorstel en raadsbesluit over de Verordening uitvoering 
en handhaving omgevingsrecht gemeente Wageningen 2022 aan de 

Griffie aan te bieden met het verzoek deze door te leiden naar de 

Politieke Avond ter vaststelling. 
 

 
RAAD BB22.0217 

3. Onderwerp : B&W Besluit Voorzetting premie parttime werk 

 Besluit : 1. De beleidsregels Regeling stimulering parttime werk gemeente 
Wageningen 2022 vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief Voortzetting premie parttime werk vast te 
stellen; 

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

 

   
 

RAAD BB22.0233 
4. Onderwerp : B&W Besluit vaststellen verordening Nadeelcompensatie 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit als voorstel van het 

college aan de raad vast te stellen; 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit als voorstel van het 

college aan de Griffie aan te bieden met het verzoek deze door te 
leiden naar de Politieke Avond. 
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 BB22.0254 

5. Onderwerp : B&W Besluit Koopovereenkomst bouwrijpe grond 
Voorburglaan 

 Besluit : 1. De koopovereenkomst voor de aankoop van een perceel 
bouwrijpe grond, sectie K nummer 1263 met BPD Ontwikkeling B.V. 

aan te gaan; 

2. De kosten voor de aankoop te dekken uit het beschikbare krediet 
aankoop grond Zwaneridder, FCL nummer 7310011; 

3. Het tekort van € 203.958,- opnemen in de BERAP najaar 2022. 
 

   
 BB22.0262 

6. Onderwerp : B&W Besluit Startnotitie Marijkeweg 22 

 Besluit : 1. De startnotitie Marijkeweg 22 Wageningen vast te stellen 
2. De anterieure overeenkomst (AC 0) te ondertekenen en           

daarmee vast te stellen; 
3. De bewonersbrief ter kennisgeving aan te nemen. 

 

RAAD BB22.0267 
7. Onderwerp : B&W Besluit de waterplas binnen project Grebbedijk en de 

vervolgstappen 
 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de 

waterplas binnen project Grebbedijk en de mogelijke vervolgstappen 
vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken Grebbedijk aan 

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

 
 

 BB22.0268 

8. Onderwerp : B&W Besluit toekenning Wagenings erezilver 
 Besluit : 1. Toekennen van het Wagenings erezilver en uitreiking door 

burgemeester Floor Vermeulen op 7 oktober 2022. 
 

   
 

RAAD BB22.0269 

9. Onderwerp : B&W Besluit Herijken armoedebeleid 
 Besluit : 1. De consultatienotitie Herijking armoedebeleid vast te stellen; 

2. Deze consultatienotitie aan te bieden aan de Griffie met het 
verzoek deze te agenderen voor de politieke avond. 

 

RAAD BB22.0270 
10. Onderwerp : B&W Besluit Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk 

Gebied 
 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen; 

2. De raadsinformatiebrief naar de Griffie sturen met het verzoek 
naar de raad doorgeleiden. 

 

   
 

RAAD BB22.0271 
11. Onderwerp : B&W Besluit RIB overzicht processen regio foodvalley 

 Besluit : 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake 

overzicht processen Regio Foodvalley (inclusief de bijlage); 
2. De brief voor 28 september 2022 te verzenden naar de raad. 
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RAAD BB22.0272 
12. Onderwerp : B&W Besluit Voorstel investeringen Openbare Ruimte 2022 

 Besluit : 1. Bijgaande raadsinformatiebrief Voorstel investeringen Openbare 
Ruimte 2022 vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief en de bijbehorend bijlage aan de Griffie 

aan te bieden met het verzoek de 
raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 
RAAD BB22.0273 

13. Onderwerp : B&W Besluit Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 

incl. Nota van Wijzigingen Coalitieakkoord 
 Besluit : 1. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 inclusief Nota van 

Wijzigingen Coalitieakkoord en Tweede wijziging Fitte Organisatie 
vaststellen; 

2. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 inclusief Nota van 

Wijzigingen Coalitieakkoord en Tweede wijziging Fitte Organisatie 
doorzetten naar de Griffie met het verzoek het door te geleiden naar 

de politieke avond. 
   

 
 

   


	Aanwezig:

