
Besluitenlijst college over de periode 10 tot en met 16 augustus 2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Begrotingswijziging Formatie ODNV (2023 e.v‚) en Uitvoeringskosten 2022,(22e0001625) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 van de ODNV 

(formatie 2023 en uitvoeringskosten 2022); 

2. De incidentele financiële gevolgen te betrekken bij de vierde bestuurs- 

rapportage/jaarrekening 2022, en de gevraagde structurele bijdrage vanaf 2023 te 

betrekken bij de begroting 2023-2026; 

3. De raad voor te stellen een zienswijze n te dienen bij het dagelijks bestuur van de 

ODNV, met betrekking tot de voorbereidingskosten voor een evt. fusie, als onderdeel van 

de uitvoeringskosten 2022. 

4. De raad voor te stellen een zienswijze n te dienen bij het dagelijks bestuur van de 

ODVN, met betrekking tot het ingeschatte aantal uren binnen programma 3 advies. 

Besluitdatum 16/08/2022 

Afdeling MIZ/HRM 

Onderwerp Ledenraadpleging VNG Arbeidsvoorwaardennota 2023,(22e0001620) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota 2023 

Besluitdatum 16/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouder N (22e0001627) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu De volgende medewerker per direct aan te wijzen als toezichthouder, tot 

(geanonimiseerd)

wederopzegging of voor de duur van het dienstverband bij de gemeente, 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 

Personen 

(geanonimiseerd)

  

  

  
Besluitdatum 16/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Deelnemingsovereenkomst met Stichting Papier Recycling Nederland (PRN),(22e0001622) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De deelnemingsovereenkomst met Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) te 

ondertekenen. 

Besluitdatum 11/08/2022 

    



  

Besluitenlijst college over de periode 10 tot en met 16 augustus 2022 pn 

  

  

  

Openbaar d 2 

N 

ermelo 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Opschorting inschrijftermijn aanbesteding begeleiding groep Wmo,(22e0001635) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het kort geding. 

2. De gemeenteraad te informeren via het bijgevoegde informatiememo 

Besluitdatum : 16/08/2022   
  


