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Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bezwaar Participatiewet Beslissing op bezwaar,(22e0001593) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

2. Het bezwaarschrift als ongegrond aan te merken en het bestreden besluit in stand te 

laten. 

Besluitdatum 05/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit Theseus,(22e0001600) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De volgende projectmedewerkers van het project Theseus per direct tot 

wederopzegging of tot 31 december 2023 aan te wijzen als toezichthouder op grond van 

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie 
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Besluitdatum 05/08/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bezwaar tegen herziening en intrekking,(22e0001 588) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   Beslui 

Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaren tegen het besluit 

van 4 april 2022 waarbij is besloten om een uitkering op grond van de Participatiewet te 

herzien, en het besluit van 10 juni 2022 waarbij het besluit van 4 april 2022 i 

ingetrokken, niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het ontbreken van procesbelang 

  

  

  
Besluitdatum : 05/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp advies B aan te wijzen als BABS (Buitengewoon ambtenaar burgerlijke 

stand),(22e0001604) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit N z te wijzen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Besluitdatum 

(BABS). 

08/08/2022 
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Openbaar e \ > CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing toezichthouder Woningwet,(22e0001592) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De medewerker Wijkservice, medewerker Toezicht llI, met terugwerkende kracht vanaf de 

ingangsdatum van het dienstverband en voor de duur van het dienstverband bij de 

gemeente, aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. 

Besluitdatum 08/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Kunstgrasveld Dindoa,(22e0001 597) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld bij Dindoa. 

2. Akkoord te gaan om het krediet, conform MJOP 2017-2026, van 2024 te verschuiven 

naar 2023. 

3. Akkoord te gaan met het verstrekken van een akkoord aan Dindoa om conform het 

accommodatiebeleid te starten met het offertetraject en Dindoa hier schriftelijk over te 

informeren. 

4. Akkoord te gaan met de verwerking van de budgettaire gevolgen in de 

MeerJarenBegroting 2023-2026. 

Besluitdatum 09/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Prestatieafspraken 2023 Omnia Wonen en gemeente Ermelo,(22e0001596) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Prestatieafspraken 2023 met Omnia Wonen. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 09/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Cultuur- en erfgoedpact,(22e0001603) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. In te stemmen met Regiovisie 20222024 en het Regio Cultuur- en Erfgoedpact 2022- 

2024; 

2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 9 gemeenten 

van de regio Noord-Veluwe en penvoerder gemeente Putten en de burgemeester te 

mandateren de DVO te ondertekenen; 

3. In te stemmen met de Begroting Cultuur Noord Veluwe - Bijlage bij Regiovisie, Regio 

Cultuur- en Erfgoedpact en Dienstverleningsovereenkomst 2022 - 2024 

4. De wethouder van cultuur, te mandateren namens het college een symbolische 

handtekening te zetten tijdens een officieel tekenmoment als start voor de 

samenwerking; 

S. In te stemmen met de volgende wijze van financiering: 

- Jaargang 2022 en 2023: € 10.000 vanuit de bestaande budgetten Cultuur & Erfgoed en 
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Openbaar e \ > CM 

\ 

ermelo 

Recreatie en € 5.000 middels het project Archeologisch Belevingscentrum (ABC). Dit 

project wordt al door ons gefinancierd en dragen wij aan als cultureel project in het plan. 

« Jaargang 2024: € 15.000 dekking vanuit de bestaande budgetten Cultuur & Erfgoed 

Veluwe en Recreatie. 

Besluitdatum 09/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Reactie op verzoek 7 juli 2022 tot verlenging begunstigingstermijn,(22e0001587) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek de dato 7 juli 2022, tot verlenging van de begunstigingstermijn, die is 

gesteld in de brief 4 mei 2022, kenmerk 02330000120409, af te wijzen. 

Besluitdatum 09/08/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Advies college beslissing op bezwaar,(22e0001605) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 13 juli 2022, 

kenmerk 99990000069952, en dit integraal over te nemen; 

2. Nu betrokkene - na de hoorzitting - alsnog de gegevens heeft aangeleverd die nodig 

waren om de aanvraag te kunnen toetsen aan het bestemmingsplan, het bestreden 

besluit d.d. 20 januari 2022, kenmerk e220000419, tot het buiten behandeling laten van 

een aanvraag om een omgevingsvergunning te herroepen; 

3. Alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor het inpassen van sleufsilo's op de 

locatie Koningsweg 188 te Ermelo 

4. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen en een proceskostenvergoeding 

ad. 

€ 1.082,- toe te kennen. 

Besluitdatum 09/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Invorderingsbeschikking Julianalaan 123 bijgebouw bij Lazy Tiger - tweede 

gedeelte,(22e0001594) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een invorderingsbeschikking te nemen op grond van artikel 5:37 Awb en de verbeurde 

dwangsommen van in totaal € 6.000,-- in te vorderen wegens het niet naleven van de last 

onder dwangsom d.d. 23 september 2020, kenmerk e200037717. 

Besluitdatum 09/08/2022   
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Afdeling : S/WON/ERM 

Onderwerp : Medegebruik gemeentehuis ‚(22e0001561) 

Openbaar : ja 

Besluitsoort : College 

Besluit : 1. Akkoord te gaan met de verhuur van ruimtes op het vergaderplein en de publiekshal 

aan maatschappelijke partners. 

2. De verhuur slechts toe te staan zolang dit het gebruik door de gemeente zelf niet in 

de weg staat én plaats vindt tegen marktconforme tarieven overeenkomstig bijlage 

e220029563 

3. De portefeuillehouder te machtigen om, met inachtneming van bovenstaande, 

huurovereenkomsten nader uit te werken en te ondertekenen. 

Besluitdatum : _09/08/2022 

    


