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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan De Beek 125.,(22e0002426) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan voor het 

Nationaal Hippisch Centrum aan De Beek 125. 

2. Ter informatie aanbieden aan de raad. 

Besluitdatum 08/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Horsterweg 64 beslissing op bezwaar verlenging begunstigingstermijn,(22e0002374) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 24 november 

2022, kenmerk 99990000082283, dat is uitgebracht naar aanleiding van het 

bezwaarschrift tegen het besluit van 30 juni 2022, kenmerk 02330000129301, tot 

afwijzing van het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn wegens de 

opgelegde last onder dwangsom van 11 november 2021, kenmerk 02330000103041, 

inzake het in strijd met bestemmingsplan laten gebruiken van het gebouw op de 

gronden gelegen aan de Horsterweg 64 te Ermelo én tegen het besluit van 11 november 

2021 waarbij is besloten de last onder dwangsom op te leggen. 

2. Het onder 1. genoemde advies over te nemen en het bezwaarschrift van 

bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren en niet-ontvankelijk te verklaren 

voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen de last onder dwangsom van 11 november 

2021. 

3. Het bestreden besluit, d.d. 30 juni 2022 (kenmerk: 02330000129301), in stand te 

laten. 

Besluitdatum 12/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning ten behoeve van wijzigen bestemming agrarisch naar 

wonen, bouwen 4 woningen op perceel Riebroekseweg 35,(21e0001509) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor planologische medewerking 

aan functieverandering van perceel Riebroekseweg 35 voor de bouw van acht woningen 

waarvan vier sociaal. 

2. Aan de medewerking een periode van maximaal één jaar te verbinden. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Bestuursopdracht Gebiedsagenda,(22e0002409) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De Bestuursopdracht Uitvoeringsagenda Gebiedsagenda vast te stellen en ter 

kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad (zie bijlagen); 

2. De gemeenteraad voor te stellen om een gezamenlijke raadsklankbordgroep in te 

stellen (governance); 

3. De regionale EHZ-tafel in te regelen als integrerende tafel voor afstemming van het 
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ruimtelijk perspectief op het vlak van 0.a.: Gelders programma landelijk gebied (stikstof), 

Verstedelijkingstrategie/ wonen en Energie (Regionale Energiestrategie-regio en Gelders 

Energie Infra Structuur; 

4. In te stemmen met het openstellen van de vacatures; 

- Ambtelijk trekker Gebiedsagenda (1 fte) 

- Ondersteuning Gebiedsagenda (0,5 fte) 

5. De budgettaire gevolgen van de jaarlijkse kosten van € 42.760,-- zoals omschreven in 

de uitvoeringsagenda inclusief de dekking mee te nemen in de Te Bestuursrapportage 

2023. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Informatiememo netcongestie,(22e0002446) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de informatiememo “netcongestie op het hoogspanningsnet”. 

2. De informatiememo “netcongestie op het hoogspanningsnet” aan te bieden aan de 

raad. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Plafond starterslening 2023,(22e0002420) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het plafond van de starterslening 2023 vaststellen op € 420.000,--. Dit betekent dat er 

maximaal 12 startersleningen kunnen worden verstrekt. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Aanvraag subsidie Regiodeal Veluwe,(22e0002437) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. In te stemmen met het projectvoorstel voor de aanvraag subsidie Regio deal Veluwe. 

Wethouder B te mandateren om daarin waar nodig ondergeschikte en 

redactionele wijzigingen aan te brengen. 

2. In te stemmen met het benutten van € 140.000,- aan gemeentelijke middelen voor de 

cofinanciering. 

3. De kosten die gemaakt moeten worden om de projecten uit de Regiodeal Veluwe te 

realiseren ten laste te brengen van het krediet Verbeteren / verbreden fietspaden 20-22, 

INVOOSS. 

4. De bijdrage van € 140.000,- ten laste te brengen van het krediet Verbeteren / 

verbreden fietspaden 20-22, INVOOSS. 

S. De budgettaire consequenties te verwerken bij de eerstvolgende Bestuursrapportage. 

(geanonimiseerd)

  

    Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Trendrapportage Sociaal Domein 2022 Ermelo Harderwijk Zeewolde Beleidsmonitor 

Samenleving,(22e0002429) 
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Besluitsoort College 

  1. De Trendrapportage Sociaal Domein 2022 vast te stellen. 

2. Deze rapportage ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad via bijgevoegde 

concept informatiememo. 

3. Deze rapportage ter kennisname beschikbaar stellen aan de Adviesraad Sociaal 

Domein. 

  

  

    

  

  

  

  

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Intrekken corona-gerelateerde subsidieregelingen,(22e0002378) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te trekken de corona-gerelateerde subsidieregelingen en de Subsidieregeling Ermelo 

50 jaar zelfstandig 2022 zoals genoemd in het voorstel per 1 januari 2023. 

2. De budgettaire gevolgen mee te nemen in de jaarstukken 2022 Ermelo. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp AvA Inclusief Groep,(22e0002384) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit e o nacht te verlenen om tijdens de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders op 12 december 2022 

1. het beleidsplan en de begroting 2023 van Inclusief Groep N.V. vast te stellen; 

2. de opdrachtformulering voor het onderzoek naar de evaluatie en toekomst van 

Inclusief Groep zoals opgesteld door N vast te stellen; 

3. te besluiten 

a. de opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek naar de evaluatie en toekomst van 

Inclusief Groep te verstrekken; 

b. de functie van verbindingsofficier niet langer in te vullen en de vrijgekomen middelen 

ad € 60.691,- in te zetten ter dekking van dit onderzoek; 

«. het aantal leden van de Raad van Advies vast te stellen op vier. 

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PE over status omgekeerde vlaggen,(22e0002458) 

Openbaar ja 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Besluitsoort 

  

College 

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen PE over de status van 

de omgekeerde protestvlaggen. 

2. De antwoordbrief via de raadsgriffie in handen te stellen van de fractie PE en de 

overige raadsleden. 

  

    Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning ten behoeve van wijzigen bestemming agrarisch naar 

wonen, bouwen 4 woningen op perceel Riebroekseweg 35,(21e0001509) 
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  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor planologische medewerking 

aan functieverandering van perceel Riebroekseweg 35 voor de bouw van acht woningen 

waarvan vier sociaal. 

2. Aan de medewerking een periode van maximaal één jaar te verbinden. 

  

  

     

Besluitdatum 13/12/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu (veranderen van de inrichting) t.b.v. 

Polskamp Meat Industrie B.V., Oude Telgterweg 177 (21e0002507) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit (Openbaarmaking) Besluit d.d. 25 oktober 2022 

Kennis te nemen van de zienswijzen die zijn ingediend tegen de ontwerp- 

omgevingsvergunning; 

2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de definitieve 

omgevings-vergunning te verlenen zoals aangevraagd. 

3. Nu eerst een toelichtende brief op te stellen en deze na fiattering bij een bezoek van 

wethouder B aan de fa. Polskamp te overhandigen; daarvoor alvast een 

afspraak op locatie inplannen. 

4. Het onderhavige besluit vervolgens openbaar te maken. 

Besluitdatum 13/12/2022 

(geanonimiseerd)

  

  


