
Besluitenlijst college over de periode 1 tot en met 7 februari 2023 enn 

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Oplossingsvoorstel conform gesprekken EFC,(23e0000226) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Besluit door college op 20 december 2022 genomen. 

Na bespreking tussen college en EFC kunnen raadsvoorstel en -besluit nu naar de raad. 

Besluitdatum 01/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing KDV Blokkendoos,(23e0000176) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een aanwijzing te geven aan KDV Blokkendoos aan de Dirk Staalweg 38 te Ermelo 

vanwege het niet voldoen aan de voorwaarde dat beroepskrachten voorschoolse 

educatie aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen dienen te beheersen. 

Besluitdatum 01/02/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Uitspraak beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen,(23e0000133) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui 1. Het beroep ongegrond te verklaren 

  

2. Het primaire besluit om het kwijtscheldingsverzoek af te wijzen te handhaven 

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 01/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen CU, zwerfvuil app Helemaal Groen,(23e0000181) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie inzake 

de zwerfvuil app Helemaal Groen. 

2. De beantwoording via de griffie in handen stellen van de CU en te plaatsen in de 

module vragen raad. 

Besluitdatum : 01/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar invorderingsbeschikking Telgterweg 224,(23e0000168) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 5 januarí 

2023, kenmerk 99990000091 143, dat is uitgebracht naar aanleiding van het bezwaar 

van de B van De Bestuursrechtjurist namens bezwaarmaker, tegen de bij brief 

van 14 september 2022 genomen invorderingsbeschikking vanwege het in strijd met het 

bestemmingsplan laten gebruiken van de schuur, welke is gesitueerd achterop op het 

perceel, aan de Telgterweg 224 in Ermelo voor andere bijeenkomsten dan expositie en 

museum. 

2. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren. 

(geanonimiseerd)

  

  



Besluitenlijst college over de periode 1 tot en met 7 februari 2023 enn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

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

bezwaarmaker ongegrond te verklaren. 

4. Het bestreden besluit, de invorderingsbeschikking d.d. 14 september 2022 (kenmerk: 

02330000135546), in stand te laten. 

5. Het verzoek van de vertegenwoordiger van bezwaarmaker om proceskostenvergoeding 

af te wijzen. 

Besluitdatum 01/02/2023 

Afdeling DIR 

Onderwerp Proces-verbaal van vernietiging van archiefstukken,(23e0000208) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met procesverbaal van vernietiging archiefstukken 

Besluitdatum 02/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Overeenkomst dierenopvang en -ambulance De Ark 2023 (verlenging + 

addendum),(23e0000206) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In afwijking van het inkoopbeleid in te stemmen met toevoeging van addendum 1 

(bijlage T) aan de ‘Overeenkomst Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum De Ark 

en de gemeente Ermelo 2021-2024'. 

2. Wethouder Van Veen te mandateren dit addendum namens het college te tekenen. 

3. Deze ‘Overeenkomst Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum De Ark en de 

gemeente Ermelo 2021-2024' (incl. addendum) op te zeggen per 1 januari 2024. 

4. De extra kosten te dekken uit de stelpost volume-ontwikkelingen en dit budgettair te 

verwerken bij de eerstvolgende Bestuursrapportage 2023. 

Besluitdatum 07/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Voortgang project herontwikkeling en ontwikkeling Kindcentrum op het 

Callunaterrein,(23e0000191) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui Kennis te nemen van de gewijzigde opdracht van het project herontwikkeling en 

  

ontwikkeling Kindcentrum op het Callunaterrein aan de Herderlaan 51. 

  

  

  
Besluitdatum : 07/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Raadsvoorstel inzake demarcatieregeling en investeringen ten behoeve van de 

brandweerkazerne Oude Telgterweg 183,(23e0000219) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het - enigszins aangepaste/aangevulde - voorstel van de VNOG om 
  

het gebruik van de brandweerkazerne vast te leggen in een publiekrechtelijke regeling. 

2. In te stemmen met het voorstel van de VNOG om de kazernes op een uniform niveau 

te krijgen en de daartoe benodigde investeringen te doen. 
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  Besluitdatum 

3. De eenmalige uitgaven ad. € 19.965,00 ten behoeve van het oplossen RI&E knelpunten 

kazerne te dekken vanuit de stelpost incidenteel onvoorzien. 

4, De structurele kosten ad € 37.689,00 te voldoen vanuit de stelpost 

volumeontwikkelingen. 

S. De gevolgen te verwerken in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2023. 

07/02/2023 
    


