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Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren 

zodat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De gemeenten 

krijgen, vooruitlopend op de implementatie van deze wet, al middelen om hiermee aan 

de slag te gaan.‚(22e0002392) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De middelen Breed Offensief bij Meerinzicht in te zetten voor aanvullende instrumenten 

om inwoners uit het doelgroepenregister te plaatsen. 

Besluitdatum 14/12/2022 

Afdeling MIZ/HRM 

Onderwerp Op dit moment hebben de drie gemeenten nog een eigen rechtspositieregeling voor de 

Babs. Deze rechtspositieregeling dient vanwege de invoering van de Wnra alsnog te 

worden aangepast aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek. Dit i het moment om ook 

deze regeling aan te,(22e0002408) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de harmonisatie van de rechtspositieregeling Buitengewoon 

Ambtenaar Burgerlijke Stand (Babs) van de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en 

Zeewolde als voorgenomen besluit, met ingang van 1 januari 2023; 

2. In te stemmen met het laten uitvoeren van een herberekening van het salaris (vanaf 1 

januari 2020) en zo nodig het doen van een nabetaling; 

3. Uw voorgenomen besluit voor te leggen aan de Bijzondere Ondernemingsraad. Waarbij 

naar hun instemming uw voorgenomen besluit automatisch wordt omgezet in een 

definitief besluit. 

Besluitdatum 14/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Aanmelding Visieleertraject VNG,(22e0002430) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de aanmelding aan het Visieleertraject van de VNG, waarna het traject 

van start kan gaan. 

Besluitdatum 14/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Eendenparkweg 47,(22e0002443) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een persoonsgebonden gedoogstatus te verlenen aan de eigenaren van de 

Eendenparkweg 47 totdat het nieuwe (bestemmings)plan voor de recreatieterreinen is 

vastgesteld. 

Besluitdatum 14/12/2022 
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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Informatiememo Oude Nijkerkerweg 169,(22e0002388) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de communicatiestappen project Oude Nijkerkerweg 169. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 15/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Reactie op MJB motie 12 - Duurzaamheid,(22e0002424) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Te besluiten om motie MJB 12 - Duurzaamheid d.d. 9 november 2022 beargumenteerd 

niet uitvoerbaar te verklaren; 

2. Kennis te nemen van informatiememo “MJB motie 12-Duurzaamheid” (e220047098) en 

dit memo door te sturen naar de gemeenteraad. 

Besluitdatum 19/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Uitstel beslistermijn aanvraag gymvoorziening 's Heeren Loo op Programma Overzicht 

2023,(22e0002468) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

1. In te stemmen met de verzending van de brief verdaging besluit. 

Besluitdatum 20/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Evaluatie afweging woningbouw 2022,(22e0002501) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegde evaluatie van de afwegingsronde woningbouw 2022 

2. In te stemmen met het voorstellen aan de raad om het beleidsdocument aan te passen 

teneinde de afweging 2 maal per jaar te laten plaatsvinden. 

Besluitdatum 20/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Afwegingskader woningbouw ronde 2023,(22e0002499) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De scoretabel voor het afwegingskader woningbouwplannen 2023 conform bijgevoegd 

voorstel vast te stellen. 

2. Bij het afwegen en prioriteren in op basis van deze tabel in 2023 een minimumscore te 

hanteren van 7 punten. 

3. Bijgaande informatiememo over de stand van zaken van de projecten die uitstel 

hadden tot 1 november 2021 ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 20/12/2022 
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Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar,(22e0002471) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van en over te nemen het advies van de bezwaarschriften-commissie 

de dato 17 november 2022, dat is uitgebracht naar aanleiding van het bezwaarschrift de 

dato 5 september 2022, ingediend dr 

E e e 

besluit van 27 juli 2022 tot afwijzing van het verzoek tot handhaving m.b.t. het in het 

pand Stationsstraat 22-24 gevestigde afhaal- en bezorgrestaurant New York Pizza. 

2. Het bestreden besluit de dato 27 juli 2022, tot afwijzing van het verzoek tot 

‘handhaving, de dato 3 mei 2022, ingediend door 

E E E E E E e O r e e 

conform het advies van de bezwarencommissie, in stand te laten en het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen. 

3. Naar aanleiding van de op 27 oktober 2022, na heroverweging in bezwaar, geweigerde 

omgevingsvergunning met kenmerk e220041127, een last onder dwangsom op te leggen 

aan de eigenaar en de ondernemer van het pand Stationsstraat 22-24, waarbij de 

ingediende zienswijzen tegen het voorgenomen dwangsombesluit zijn afgewogen en 

beoordeeld. De lasten houden in dat het gebruik van het pand Stationsstraat 22-24 als 

afhaal- en bezorgrestaurant binnen zes weken dient te zijn beëindigd, bij gebreke 

waarvan per last een dwangsom wordt verbeurd van € 2.500,-- per week met een 

maximum van € 25.000,-. 

4 Als reactie op de ingebrekestelling van 28 november 2022 aangeven, dat er geen 

dwangsom is verbeurd, aangezien de beslistermijn van 11 januari 2023 niet is 

overschreden. 

Besluitdatum : 20/12/2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

  

  

  

Afdeling : S/LEV/ERM 

Onderwerp : Aanvraag Programma en Overzicht Bekostiging 7e gymzaal Christelijk College 

Groevenbeek,(22e0002466) 

Openbaar : ja 

Besluitsoort : College 

Besluit : 1. De aanvraag voor de bekostiging van de zevende gymvoorziening te plaatsen op het 

Overzicht Onderwijshuisvesting 2023 (afwijzen). 

2. De aanvraag van het Christelijk College Groevenbeek, met een positieve 

grondhouding, te betrekken bij de procedure Programma en Overzicht 2025. 

3. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet van € 1.536.084,-- met 

bijbehorende kapitaallasten van afgerond € 58.000,00,- in kalenderjaar 2025, de 

kapitaallasten als bestuurlijke verplichting via de kadernota 2024 op te nemen ten 

behoeve van de meerjarenbegroting 2024-2027. 

4. De raad hierover vooruitlopend op de Kadernota 2024 nu alvast te informeren d.m.v. 

een informatiememo. 

Besluitdatum : 20/12/2022 
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Afdeling COLL 

Onderwerp Controleprotocol 2022 en Normenkader 2022 Ermelo.‚(22e0002494) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het Controleprotocol 2022 Ermelo. 

2. In te stemmen met het Normenkader 2022 Ermelo. 

3. Het Controleprotocol 2022 Ermelo en het Normenkader 2022 Ermelo, inclusief het 

raadsvoorstel en -besluit, ter vaststelling aan te bieden aan de raad (inclusief de 

bespreking in de auditcie). 

Besluitdatum 20/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Benoemen van de Ermelose opgaven(thema's),(22e0002496) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de resultaten uit het participatietraject ‘Dit vind ik belangrijk’ 

(e220048645); 

2. De raad voor te stellen prioriteit te geven aan de opgaventhema's 1 t/m 4; 

3. Deze opgaventhema's aan te bieden aan de raad parallel aan het collegeprogramma; 

4. De raad voor te stellen de opgaventhema's op te nemen in de programmastructuur 

van de begroting. 

Besluitdatum 20/12/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Energietoeslag voor de doelgroep 120%-130% geschetst,(22e0002505) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De gemeenteraad door middel van een raadsvoorstel 

1. te informeren over de uitwerking van de motie “Energietoeslag 2.0" en het 

amendement “Minimaregelingen en participatieregelingen”; 

2. voor te stellen de voor de uitvoering benodigde aanvullende middelen ad € 67.000,-- 

beschikbaar te stellen. 

Besluitdatum 20/12/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Nota Reserves en voorzieningen 2023,(22e0002483) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen 2023, inclusief het 

raadsvoorstel en ontwerp-besluit. 

2. De raad voor te stellen om: 

- de Nota reserves en voorzieningen gemeente Ermelo 2023 vast te stellen. De 

ingangsdatum van de nota is 1 januari 2023. 

- in te stemmen met de visie op reserves, zoals verwoord in hoofdstuk 5.2 van de nota. 

- de Nota reserves en voorzieningen gemeente Ermelo 2013 in te trekken per 1 januari 

2023. 

Besluitdatum 20/12/2022 
    


