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

gehouden op 27 september 2022 om 10:30 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 
 

 

 
 BBN22.0039 

1. Onderwerp : De notulen van de B&W-vergadering van 20 september 2022 
 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 

   
 

RAAD BB22.0221 
2. Onderwerp : B&W Besluit jaarverslag 2021 van de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit (CRK) 

 Besluit : 1. De bijgaande raadsinformatiebrief voor het jaarverslag 2021 van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief samen met het jaarverslag 2021 van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan te bieden aan de Griffie met het 

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

   

 
RAAD BB22.0280 

3. Onderwerp : B&W Besluit Verordening fysieke leefomgeving Wageningen 
2022 

 Besluit : 1. Bijgevoegd raadsvoorstel Verordening fysieke leefomgeving 

Wageningen 2022 vast te stellen. 
2. Het raadsvoorstel en -besluit aan de Griffie aan te bieden met het 

verzoek deze door te leiden naar de politieke avond. 
 

   
 

RAAD BB22.0230 

4. Onderwerp : B&W Besluit Belastingverordeningen 2023 
 Besluit : 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel met raadsbesluiten 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 leiden naar de Politieke Avond, geljktijdig met de 

behandeling van de begroting. 
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RAAD BB22.0279 
5. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief wachttijden, wachtlijsten 

en capaciteitstekorten sociaal domein 

 Besluit : 1. De raadsinformatiebrief wachttijden, wachtlijsten en 
capaciteitstekorten sociaal domein vast te stellen; 

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

 
  

   

 
 BB22.0227 

6. Onderwerp : B&W Besluit Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeven en Inkopen 

 Besluit : 1. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en 

Inkopen (MVOI) 2022-2025 aan te gaan d.m.v. ondertekening (zie 
bijlage 1); 

2. De burgemeester te vragen om wethouder G.van Vulpen te 
machtigen voor het ondertekenen van het Manifest. 

 
   

 

 BB22.0274 
7. Onderwerp : B&W Besluit Verbeteren doorstroming hoofdstructuur 

Diedenweg ten behoeve van versnelling verstedelij 
 Besluit : 1. Vast te stellen dat het noodzakelijk is om voor de Diedenweg 

(deel hoofdstructuur) doorstroommaatregelen versneld uit te voeren 

ten behoeve van de verstedelijking, met name voor de ontwikkeling 
van de Dreijen; 

2. De raad bij de eerstvolgende beslismoment voor de 
investeringsagenda voorstellen om voor dit project een krediet 

beschikbaar te stellen; 
3. Het ministerie van dit besluit op de hoogte te stellen in verband 

met de toekenning van subsidie. 

 
   

 
 

   

 
 

   
 

 
   


	Aanwezig:

