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Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, M. Wartena, J. Pierik, E. van Ooijen en M. Klos 

(secretaris) 

 
 
 
 
Z026617/D288493 ESCo 
  

Voorstel 1. De verduurzaming en het groot onderhoud van 10 gemeentelijke gebouwen voor 15 jaar uit te 
besteden aan een Energy Service Company (ESCo). 
2. De raad voor te stellen het budget voor de kosten van het uitvoeren van de aanbesteding, 
geraamd op € 63.450, tijdelijk te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid/Ligt op Groen. 
3. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid de uitvoering en begeleiding van de 
aanbesteding te gunnen aan het consortium 2Live4 en Adjust. 
4. Het budget dat in 2018 is gereserveerd voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed 
, ter hoogte van € 297.000, verdeeld over 15 jaar, (€ 19.800 per jaar) te investeren in een 
ESCo voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De verduurzaming en het groot onderhoud van 10 gemeentelijke gebouwen voor 15 jaar uit te 
besteden aan een Energy Service Company (ESCo). 
2. De raad voor te stellen het budget voor de kosten van het uitvoeren van de aanbesteding, 
geraamd op € 63.450, tijdelijk te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid/Ligt op Groen. 
3. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid de uitvoering en begeleiding van de 
aanbesteding te gunnen aan het consortium 2Live4 en Adjust. 
4. Het budget dat in 2018 is gereserveerd voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed 
, ter hoogte van € 297.000, verdeeld over 15 jaar, (€ 19.800 per jaar) te investeren in een 
ESCo voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. 
 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032961/D299821 Principeverzoek Sintelweg 4 Empe 
  

Voorstel In principe medewerking te verlenen aan de vestiging en uitbreiding van Campsolutions aan de 
Sintelweg 4, mits: 
-  het bestemmingsvlak aan de achterzijde wordt uitgebreid binnen de bestaande 
landschapsstructuur en tegelijkertijd aan de voorzijde wordt opgeheven; 
- in de uitwerking sprake is van een aan de functie gerelateerde en ondergeschikte horeca in de te 
realiseren uitkijktoren; 
- de bestaande en nieuw toe te voegen bebouwing qua materialisering en uitstraling zorgen voor 
een kwaliteitsimpuls, welke vastgelegd wordt in een beeldkwaliteitsplan; 
- de looproute langs showmodellen binnen een agrarische en landschappelijke context wordt 
vormgegeven;  
- een landschapsplan wordt opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan de inpassing vanuit de 
omgeving en een versterking van de gebiedskwaliteiten en aanwezige flora- en fauna; 
- maximaal 250 m² aan extra bebouwing wordt toegestaan ten opzichte van de maximaal 
toegestane planologische situatie. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit In principe medewerking te verlenen aan de vestiging en uitbreiding van Campsolutions aan de 
Sintelweg 4, mits: 
-  het bestemmingsvlak aan de achterzijde wordt uitgebreid binnen de bestaande 
landschapsstructuur en tegelijkertijd aan de voorzijde wordt opgeheven; 
- in de uitwerking sprake is van een aan de functie gerelateerde en ondergeschikte horeca in de te 
realiseren uitkijktoren; 
- de bestaande en nieuw toe te voegen bebouwing qua materialisering en uitstraling zorgen voor 
een kwaliteitsimpuls, welke vastgelegd wordt in een beeldkwaliteitsplan; 
- de looproute langs showmodellen binnen een agrarische en landschappelijke context wordt 
vormgegeven;  
- een landschapsplan wordt opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan de inpassing vanuit de 
omgeving en een versterking van de gebiedskwaliteiten en aanwezige flora- en fauna; 
- maximaal 250 m² aan extra bebouwing wordt toegestaan ten opzichte van de maximaal 



toegestane planologische situatie. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032944/D300334 Regionaal projectleider invoering Wet verplichte GGZ 
  

Voorstel 1. In te stemmen met de projectopdracht voor de gemeente Apeldoorn om conform 
projectplan (D300333) een regionale projectleider aan te stellen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met de projectopdracht voor de gemeente Apeldoorn om conform 
projectplan (D300333) een regionale projectleider aan te stellen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032958/D300388 Herbenoemen tot lid van de MAR 
  

Voorstel  
Mevrouw C. van den Broek uit Brummen per 1 april 2019 voor een periode van 4 jaar (tot 1 april 
2023) te herbenoemen tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad (MAR). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Mevrouw C. van den Broek uit Brummen per 1 april 2019 voor een periode van 4 jaar (tot 1 april 
2023) te herbenoemen tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad (MAR). 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


