
Besluitenlijst college over de periode 30 november tot en met 6 december 2022 n 

  

  

  

  

  

  

Openbaar , 

\ [3 
x 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp MIZ 19587, bezwaar, afwijzing energietoeslag, N 22e0002369) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

3. Betrokkene vooraf telefonisch een toelichting geven op dit besluit. 

Besluitdatum : 01/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beantwoording snoeiverzoek,(22e0002391) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit instemmen met bijgevoegde antwoordbrief 2220047556. 

Besluitdatum 02/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Uitvoering motie MJB-05 Samen tegen armoede,(2220002377) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu Kennis te nemen van de Multidisciplinaire aanpak bestaanszekerheid Ermelo 2022 met 

(geanonimiseerd)

  

als doel om samen met de maatschappelijke partners de verschillende doelgroepen in 

Ermelo - die zich zorgen maken over de financiën, bestaanszekerheid en (kans op) 

schulden - van informatie te voorzien en ondersteuning aan te bieden in hun specifieke 

situatie. 

  

  

  

Besluitdatum : 06/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Treasurystatuut 2023,(22e0002368) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen invulling te geven aan duurzaam (ethisch) bankieren met de 

daarbij behorende voorwaarden; 

2. De raad voor te stellen uitsluitend leningen en garanties te verstrekken na 

goedkeuring door de gemeenteraad; 

3. De raad voor te stellen lid c van artikel 7 van de Financiële verordening gemeente 

Ermelo 2020 te schrappen; 

4, De raad voor te stellen het Treasurystatuut gemeente Ermelo 2023 met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2023 vast te stellen en gelijktijdig het Financieringsstatuut gemeente 

Ermelo 2011 in te trekken. 

Besluitdatum : 06/12/2022 
  

  



Besluitenlijst college over de periode 30 november tot en met 6 december 2022 n 

  

  

  

  

  

Openbaar , 

N Í3 
x 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Aanvragen omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, 

voor een periode van 5 jaar, van het gebruik als ‘transport en opslag’ op de percelen 

Fokko Kortlanglaan 112 en 122 bij het bedrijf Tomassen Duck-To (22e0001743) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Openbaar besluit d.d. 29 november 2022 

1. De omgevingsvergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, ten 

behoeve van het gebruik van de percelen Fokko Kortlanglaan 112 en 122 te Ermelo 

voor transport en opslag voor een pluimveeslachterij, voor een periode van 5 jaar 

aan Tomassen Duck-To B.V. te verlenen (kenmerken e220041914 en e220041970). 

2. Nu eerst een ontwerp-persbericht op te stellen en na vaststelling daarvan op 6 

december a.s. het onderhavige besluit openbaar te maken. 

Besluitdatum : 06/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan Haspel 99-129 (22e0002354) 

Openbaar Ja 

Besluitsoort College 

Besluit Openbaar besluit d.d. 29 november 2022 

1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Haspel 99-129; 

2. Hoofdstuk 6 van de toelichting nog aan te vullen met een nieuwe paragraaf 6.1.2 

(participatie), waarin wordt weergegeven welke stappen achtereenvolgens met wie en 

wanneer zijn doorlopen en met welk resultaat. 

3. Het ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen gedurende zes weken ter inzage te 

leggen; 

4. De raad door middel van bijgevoegd informatiememo met kenmerk 

0023300001 38063 te informeren over de terinzagelegging. 

5. De portefeuillehouder te mandateren voor redactionele aanpassingen dan wel 

aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling verricht moeten 

worden. 

6. Op 30 november 2022 een laatste afrondend informatief gesprek te voeren met 

E n zijn adviseur en daarvan een verslag op te maken en aan de 

stukken toe te voegen 

7.  Intussen een ontwerp-persbericht op te stellen en na vaststelling daarvan op 6 

december a.s. het onderhavige besluit openbaar te maken. 

Besluitdatum : 06/12/2022 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  


