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

gehouden op 4 oktober 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 

T. van Gent, notulist 

Afwezig met kennisgeving: 
A.M.E. Janssen 

 

 
 

BBN22.0040 
1. Onderwerp : Notulen van de B&W-vergadering van 27 september 2022 

 Besluit : Akkoord te gaan met de notulen. 

 Conform : conform met aanpassing 
 

 
RAAD BB22.0262 

2. 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 vast te stellen; 

4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden aan 
Griffie met verzoek deze te delen met raad en steunfractieleden; 

5. Principebesluit ter kennisgeving aan te nemen. 

 Conform : Ja 
 

RAAD BB22.0281 
3. Onderwerp : B&W Besluit Raadsinformatiebrief update Corona en 

Apenpokkenvirus 

 Besluit : 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over update Corona en 
Apenpokkenvirus vast te stellen; 

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

 
   

 

 BB22.0283 
4. Onderwerp : B&W Besluit aanwijzingsbesluit toezichthouders Districtelijk 

ondermijningsteam Gelderland-Midden (DO 
 Besluit : 1. De toezichthouders van het DOT GM aan te wijzen als 

toezichthouders voor de gemeente Wageningen via het bijgevoegde 

aanwijzingsbesluit toezichthouders Districtelijk ondermijningsteam 
Gelderland-Midden; 

2. Om het Convenant samenwerking Districtelijk ondermijningsteam 
Gelderland-Midden, welke reeds is ondertekend door de 

burgemeester, namens de gemeente Wageningen te bekrachtigen. 
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RAAD BB22.0174 
5. Onderwerp : B&W Besluit  Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gemeente 

Wageningen 
 Besluit : 1. Bijgaand raadsvoorstel en bijlagen vast te stellen; 

2. Het raadsvoorstel van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 

gemeente Wageningen inclusief bijlagen aan te bieden aan de 
gemeenteraad ter consultatie. 

 
   

 
  

 

 
   

 
 

   

 
 

   


	Aanwezig:

