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

gehouden op 11 oktober 2022 om 10:30 uur. 
 

 

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

 

Aanwezig: 
G. van Vulpen 

M.D. Hulshof 
E. Bijleveld 

J. de Wit, secretaris 
T. van Gent, notulist 

 

Afwezig met kennisgeving 
F. Vermeulen, burgemeester 

A.M.E. Janssen 

 
 

BBN22.0041 
 

1. Onderwerp : Notulen van de B&W-vergadering van 4 oktober 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 
 

 
 

RAAD BB22.0241 

2. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief 
Cliëntervaringsonderzoeken 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief Cliëntervaringsonderzoeken over de 
uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 2021 vast te 

stellen; 
2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

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

 
   

 
 BB22.0257 

3. Onderwerp : B&W Besluit aanwijzing loco-secretaris 

 Besluit : 1. De bestaande aanwijzing als loco-secretaris dd. 29 september 
2020 met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2022 in 

te trekken; 
2. Op grond van het bepaalde in artikel 106 lid 1 Gemeentewet, met 

terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2022, in volgorde 
de functies van; 

a. manager team Beleid & Projecten als eerste loco-secretaris; 

b. manager team Bedrijfsvoering als tweede loco-secretaris; 
c. manager team Sociale Dienstverlening als derde loco-secretaris; 

d. manager team Publieke Dienstverlening als vierde loco-secretaris; 
e. manager team Beheer & Realisatie als vijfde loco-secretaris, en 

f. manager team Facilitair als zesde loco-secretaris, 

aan te wijzen; 
3. De volgorde ook van toepassing te verklaren op de vervanging 

van de gemeentesecretaris in de hoedanigheid van algemeen 
directeur. 
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RAAD BB22.0263 

4. Onderwerp : B&W Besluit het vaststellen van de Ecologische 
Hoofdgroenstructuurkaart 

 Besluit : 1. De kaart Ecologische Hoofdgroenstructuur voor het stedelijk 
gebied van Wageningen vast te stellen voor de onderwerpen 

genoemd onder beslispunt 2 en 3; 

2. De vastgestelde kaart Ecologische Hoofdgroenstructuur als 
onderlegger te gebruiken bij de verkoop van snippergroen en bij de 

handhaving van oneigenlijk gebruik door particulieren van 
gemeentelijke grond; 

3.  De vastgestelde kaart Ecologische Hoofdgroenstructuur als 
onderlegger te gebruiken voor groene structuren bij ruimtelijke 

initiatieven en civiele projecten in de openbare ruimte.  

4. De kaart te gebruiken als uitgangspunt bij het opstellen van het 
biodiversiteitsplan en de Visie Bebouwde Kom; 

5. De raadsinformatiebrief Ecologische Hoofdgroenstructuur vast te 
stellen; 

6. De raadsinformatiebrief Ecologische Hoofdgroenstructuur aan de 

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

 
   

 
 BB22.0284 

5. Onderwerp : B&W Besluit Anterieur Contract 0 Kolkakkerweg Noord 

 Besluit : 1. Het Anterieur Contract 0 Kolkakkerweg Noord aangaan 
 

   
 BB22.0285 

6. Onderwerp : B&W Besluit Zienswijze ontheffingsverzoek Rhenam Wonen 

 Besluit : 1. Een positieve zienswijze af te geven op het ontheffingsverzoek 
van Rhenam Wonen; 

2. Rhenam Wonen via bijgevoegde brief te informeren over dit 
besluit. 

 
   

 

RAAD BB22.0286 
7. Onderwerp : B&W Besluit Bestuursrapportage Najaar 2022 

 Besluit : 1. De bijgevoegde Bestuursrapportage Najaar 2022 inclusief Voorstel 
Begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage Najaar 2022 vast te 

stellen (bijlage 1 van de Bestuursrapportage); 

2. De krediet ten behoeve van de nieuwbouw vrije school de 
Zwaneridder te verhogen met €442.779; 

3. Het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit als voorstel van 
het college aan de raad vast te stellen en aan de Griffie aan te 

bieden. 
 

 

RAAD BB22.0287 
8. Onderwerp : B&W Besluit Art. 39 vragen wijziging huisvestingswet 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 39-
vragen van de CDA fractie over de voorgenomen wijziging van de 

Huisvestingswet vast te stellen; 

2. Deze brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 
en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 
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RAAD BB22.0288 
9. Onderwerp : B&W Besluit de raadsinformatiebrief over de Maneswaard 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief Maneswaard vast te stellen; 
2. De raadsinformatiebrief aan de Griffie aan te bieden met het 

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

  
 

 BB22.0289 
10. Onderwerp : B&W Besluit bezwaar omgevingsvergunning Maneswaard 2 

 Besluit : 1. Het advies van de bezwarencommissie over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit te herroepen en bij belsissing op bezwaar 

alsnog te weigeren. 
 

RAAD BB22.0290 
11. Onderwerp : B&W Besluit Uitvoeringscapaciteit 

 Besluit : 1. De Raadsinformatiebrief Uitvoeringscapaciteit vast te stellen; 

2. Dit document aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de 
raadsleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 
RAAD BB22.0294 

12. Onderwerp : B&W Besluit Art. 39 vragen Stadspartij 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 39-
vragen van de Stadspartij  fractie over de ongelijke behandeling van 

handhavend optreden bij Markt 6 vast te stellen; 
2. Deze brief aan de Griffie aan te bieden met het verzoek de raads- 

en steunfractieleden hiervan in kennis te stellen. 

 
   

 
 

   
 

 

   
 

 
   

 

 
   


	Aanwezig:

