
Besluitenlijst college over de periode 27 juli tot en met 2 augustus 2022 e/n, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar . 

\ [3 
x 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Verantwoording faunabeheer 21/22,(22e0001524) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen over de uitvoering van het faunabeleid, conform de aanpak 

faunabeheer; 

2. In te stemmen met de wijziging in het faunabeheer betreffende de doorverkoop van 

het afschot bij wilde zwijnen. 

Besluitdatum 02/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Voordracht Gelders Genootschap leden Commissie Omgevingskwaliteit,(22e0001558) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De volgende personen aan de raad voor te dragen als leden van de Commissie 

Omgevingskwaliteit door middel van bijgevoegd raadsvoorstel 

: 

*. N e 

- N r 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel en - besluit en deze aan te bieden aan de 

agendacommissie met het verzoek dit te agenderen voor de raad. 

Besluitdatum 02/08/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bezwaar tegen toekenning Pgb t.b.v. vervoersvoorziening,(22e0001544) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af 

te wijzen. 

Besluitdatum 01/08/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bezwaar Wmo tegen besluit maatwerkvoorziening,(22e0001554) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bestreden besluit in stand 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Besluitdatum 

laten onder aanvulling van de motivering als n het advies aangegeven en niet overgaan 

tot vergoeding van de proceskosten. 

01/08/2022 
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Openbaar 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen vestiging WVG en proceskosten,(22e0001560) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het bezwaarschrift van e e gen de voorlopige vestiging van het 

voorkeursrecht niet-ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies van de 

bezwaarschriftencommissie e220028896. 

2. De gemachtigde van bezwaarde te berichten met bijgevoegde beslissing op bezwaar 

e220029053. 

Besluitdatum : 01/08/2022 

Afdeling MIZ/FG&l 

Onderwerp Nieuwe inkoopvoorwaarden 2022,(22e0001552) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De algemene inkoopvoorwaarden 2022 vast te stellen. 

Besluitdatum : 01/08/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Vragen CDA over hondenschool,(22e0001563) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA over 

hondenschool Kim. 

2. De brief via de griffie in handen stellen van het CDA en in afschrift aan de overige 

fracties. 

3. Voor alle duidelijkheid zal wethouder Van Veen de eindigheid van de tijdelijke 

vergunning ten overvloede nogmaals aan betrokkene laten bevestigen. 

Besluitdatum : 02/08/2022 

(geanonimiseerd)

  

  


