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

gehouden op 6 september 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 

T. van Gent, notulist 
 

 

 
 

 BBN22.0034 
1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 23 augustus 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

  
 

 
 BBN22.0035 

2. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 1 september 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 

 
 

BBN22.0036 
3. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 2 september 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

  
 

RAAD BB22.0237 
4. Onderwerp : B&W Besluit raadsvoorstel gebiedsuitwerkingen 

verstedelijkingsstrategie 

 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel en concept raadsbesluit over de 
gebiedsuitwerkingen verstedelijkingsstrategie als voorstel van het 

College aan de Raad vast te stellen; 
2. Deze stukken aan de Griffie aan te bieden met het verzoek deze 

door te geleiden naar de Politieke Avond. 
 

 

 BB22.0238 
5. Onderwerp : B&W Besluit Projectovereenkomst ‘Flexible Energy 

Communities: Coupling e-mobility and energy communi 
 Besluit : 1. De Projectovereenkomst voor het onderzoeksproject Flexible 

Energy Communities: Coupling e-mobility and energy communities 

(FlexECs) (bijlage 1) met de deelnemende partijen in het consortium 
aan te gaan;  

2. De burgemeester te verzoeken om wethouder E. J. Bijleveld te 
machtigen tot het ondertekenen van deze Projectovereenkomst 

middels bijgaande machtiging (bijlage 3). 
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 BB22.0240 

6. Onderwerp : B&W Besluit ondertekening Landelijke Actieplan 
Studentenhuisvesting 

 Besluit : 1. Het LAS 2022-2030 te steunen; 
2. De burgemeester te vragen om de voorzitter van het NKN 

(burgemeesterv an Delft) te machtigen om het LAS ook namens 

Wageningen te ondertekenen op 8 september 2022 tijdens het 
landelijk congres studentenhuisvesting. 

 

 

 BB22.0245 

7. Onderwerp : B&W Besluit mede ondertekening brief richting minister over 

energietoeslag studenten 
 Besluit : 1. De bijgevoegde brief inzake energietoeslag studenten naar 

ministers Schouten en Dijkgraaf mede te ondertekenen; 
2. De burgemeester te vragen om wethouder G. van Vulpen te 

machtigen voor het ondertekenen van deze brief. 

 BB22.0219 
8. Onderwerp : B&W Besluit het bezwaar tegen de verleende vergunning voor 

de verhuur van hoogwerkers en plaatsen re 
 Besluit : 1. Het advies van de bezwarencommissie over te nemen; 

2. Het bestreden besluit te handhaven, onder aanvulling van de 
voorschriften. 

 

   
 

 BB22.0249 
9. Onderwerp : B&W Besluit een hogere geluidswaarde voor het bouwplan 

Gerdesstraat 2A 

 Besluit : 1. Vaststellen hogere waarde conform dit besluit; 
2. Afwijken van de Beleidsregels hogere waarde Wet geluidhinder 

2008; 
3. De ingediende zienswijzen (2 stuks) niet ontvankelijk verklaren. 

 
   

 

RAAD BB22.0216 
10. Onderwerp : Motie 4M2 respijtzorg voor mantelzorgers 

 Besluit : 1. Uitvoering te geven aan de motie middels het beschikbaar stellen 
van gelden voor de uitvoering van het projectvoorstel preventieve 

respijtzorg van Mantelzorg Wageningen; 

2. De raadsinformatiebrief preventieve respijtzorg vast te stellen; 
3. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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 BB22.0215 

11. Onderwerp : B&W Besluit convenant handhaving Binnenveld 

 Besluit : 1. Het samenwerkingsconvenant handhaving in het Binnenveld 
vaststellen; 

2. Het aanwijzingsbesluit boa's domein I & II vaststellen; 
3. De boa’s domein I & II van de gemeente Ede, Veenendaal, 
Rhenen en van het Utrechts Landschap, op basis van artikel 6:2 
Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen 2014, aan te wijzen 

als toezichthouder op die verordening. 

 
   

 
RAAD BB22.0239 

12. Onderwerp : B&W Besluit Bestuurlijke opdracht compensatie energielasten 

 Besluit : 1. De bestuurlijke opdracht brede inkomensondersteuning stijgende 
energielasten vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief invulling energietoeslag 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 BB22.0252 

13. Onderwerp : B&W Besluit Beantwoording art. 39 vragen van Groenlinks in 
het kader van opvang vluchtelingen 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 39-

vragen van de fractie Groenlinks in het kader van opvangcrisis 
vluchtelingen vast te stellen;  

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

 

 
 BB22.0236 

14. Onderwerp : B&W Besluit Anterieur contract 0 locatie Churchillweg 146 
e.o. 

 Besluit : 1. Het Anterieur Contract 0 met betrekking tot de locatie 
Churchillweg 146 e.o. (bijlage 1) aan te gaan. 

  

 
RAAD BB22.0242 

15. Onderwerp : B&W Besluit addendum bestuursovereenkomst Bosrandweg 
 Besluit : 1. Het addendum bestuursovereenkomst Bosrandweg 20-24 d.d. 26 

augustus 2022 met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan te 

gaan; 
2. De burgemeester te verzoeken het addendum te ondertekenen; 

3. De raadsinformatiebrief‘verlenging COA Bosrandweg vast te 
stellen; 

4. De brief als bedoeld onder beslispunt 3 aan de Griffie aan te 
bieden met het verzoek de raads- en steunfractieleden hiervan in 

kennis te stellen. 
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 BB22.0229 
16. Onderwerp : B&W Besluit Aanvraag Specifieke Uitkering IJsbanen en 

Zwembaden derde en vierde tranche 
 Besluit : 1. Een subsidieaanvraag op grond van de subsidieregeling Regeling 

specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 voor de 

derde tranche in te dienen voor een bedrag van € 84.035; 
2. Zwembad De Bongerd geëxploiteerd door Sportfondsen 

Wageningen B.V. voor de opgelopen exploitatietekorten in de 
periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 (derde 

tranche) te compenseren tot een maximum van € 84.035; 
3. De exacte hoogte van de definitieve compensatie gelijk te stellen 

aan de hoogte van de door rijksoverheid beschikte subsidie op grond 

van de subsidieregeling SPUK IJZ. 
  

 
   

 

 
   

 
   


	Aanwezig:

