OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 23 MAART 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Jelle de Haas; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; de heer Nic
Dusink
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BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 16 maart
2021
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

HAMERSTUKKEN
Rikus Jager
Dienstverlening
Klaas Smidt
Beleid
11 2021_BW_00238

verzoek vestigen zelfstandige horecafunctie aan
Studentenkampweg 2 in Uffelte. - Besluitvorming College
Zaaknummer:291891
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Niet meewerken aan een horecabestemming voor een zelfstandige horecavoorziening op het perceel
Studentenkampweg 2 in Uffelte.
Notulen notities
Conform advies met daarbij de aanvulling dat het college overweegt of verruiming van activiteiten in
het buitengebied nader kunnen worden beschouwd in het kader van toekomstige beleidsafwegingen.
Henk Doeven
Beleid
12 2021_BW_00239

Kwijtschelding huursom gebruikers binnen- en
buitensportaccommodaties in verband met gedwongen sluiting van
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de sportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen Besluitvorming College
Zaaknummer:298488
Goedgekeurd
Advies
Besluitpunt 1
Amateursportverenigingen, die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties tegemoet komen, door de huursom in het vierde kwartaal van 2020,
conform de voorwaarden genoemd in de rijksregeling 'Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19' van 26 januari 2021, kwijt te schelden vanwege de gedwongen
sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen.
Besluitpunt 2
Individuele (particuliere) sportgroepen, die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties tegemoet komen, door de huursom in het vierde kwartaal van 2020,
analoog aan de voorwaarden genoemd in de rijksregeling 'Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19' van 26 januari 2021, kwijt te schelden vanwege de gedwongen
sluiting van de binnen- en buitensportaccommodaties door de COVID-19 maatregelen.
Besluitpunt 3
Het bedrag dat de Stichting Sporthal Vledder, Stichting Welzijn Mensen Werk (WMW), Stichting
Amateursport Diever en Stichting Over Entinghe gaan kwijtschelden aan amateursportverenigingen
meenemen in de gemeentelijke aanvraag richting het Rijk. Dit kan alleen als de gegevens tijdig zijn
aangeleverd.
Notulen notities
Conform advies.

BESPREEKSTUKKEN
Jelle de Haas
Beleid
HD 2021_BW_00241
1

Aanbesteding leerroutes Veranderopgave inburgering (VOI) Besluitvorming College
Zaaknummer:295899
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. In te stemmen met de regionale aanbestedingsstrategie voor de inburgeringsroutes in de
Veranderopgave Inburgering(VOI);
2. In te stemmen met deelname aan de regionale aanbesteding voor de onderwijsroute;
3. In te stemmen met de intentie het participatiedeel van de B1 route en het taal- en participatie
deel van de Z-route subregionaal in te besteden bij Reestmond (i.s.m. het Leerwerkcentrum
en overige lokale partijen);
4. In te stemmen met het voornemen het taaldeel van B1 subregionaal aan te besteden en dit
dienovereenkomstig uit te werken;
5. De gemeente Zwolle te mandateren voor de uitvoering van de aanbesteding en het aangaan
van de overeenkomsten namens de gemeente Westerveld door ondertekening van bijgevoegd
mandaatbesluit;
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6. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op dit collegevoorstel
en -besluit (met bijlagen)met een beroep op het belang van het voorkomen van onevenredige
benadeling van bij deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken rechtspersonen, als bedoeld in
artikel 10 lid 2 onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze geheimhouding van
toepassing te laten zijn tot de datum waarop de aanbestedingsdocumenten worden
gepubliceerd door de gemeente Zwolle.
7. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de
interne bijlage bij de aanbestedingsstrategie, met een beroep op het financiële belang van
betrokken gemeenten, als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van
bestuur.
Notulen notities
Conform advies.
Rikus Jager
Beleid
HD 2021_BW_00243
3

Bekrachtiging oplegging geheimhouding 'verantwoording en
vaststelling ENSIA 2020 incl. bijlages - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:292596
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op de
collegeverklaring ENSIA 2020 en bijlages 1 en 2 te bekrachtigen.
Besluitpunt 2
De geheimhouding te laten gelden tot de raad de geheimhouding opheft.
Besluitpunt 3
college:
Kennisnemen van onderhavig raadsvoorstel inzake bekrachtiging geheimhouding van een drietal
ENSIA-documenten.
Notulen notities
Conform advies.
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