
Besluitenlijst college over de periode 15 tot en met 21 februari 2023 enn 

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar EN 

N 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanlijn- en muilkorfgebod hond I (23e0000282) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1.Een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen aan de eigenaresse van hond U 

Besluitdatum 15/02/2023 

Afdeling DIR 

Onderwerp Informatiememo terugblik Ermelo 50 jaar zelfstandig,(23e0000232) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van het overzicht van activiteiten mbt 50 jarig jubileum Ermelo. 

Besluitdatum 15/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen PE, doorgang Julianalaan - Stationsstraat,(23e0000233) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu 1. In te stemmen met de conceptbrief aan de fractie PE over doorgang Julianalaan - 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Stationsstraat. 

2, De brief via de griffie in handen stellen van de fractie en plaatsing Module raad. 

  

  

  

  

  

Besluitdatum 15/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Informatiememo voor voor raad en college mbt energietransitie woningen 

Ermelo,(23e0000278) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie 

van de Ermelose woningvoorraad. 

Besluitdatum 15/02/2023 

Afdeling MIZ/GB 

Onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2021, jaarverslag 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 van 

het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV),(23e0000301) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en de 

meerjarenbegroting 2023-2026 van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV); 

2. De vastgestelde jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en de meerjarenbegroting 

2023-2026 van SNWV ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad; 

3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerstvolgende Bestuursrapportage van 

2023. 

Besluitdatum : 15/02/2023 
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Openbaar 

  

  

  

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Voorstel voor het versturen van een officiële reactie op het bestemmingsplan 'Groene 

Zoomweg 49' van de gemeente Harderwijk d.m.v. een brief richting het college van 

Harderwijk.‚(23e0000213) 

  

  

  

  

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de voorgestelde formele reactie op het vooroverleg bestemmingsplan 

‘Drielanden - Groene Zoomweg 49' van gemeente Harderwijk. 

Besluitdatum 16/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Ermelose opgaven,(23e0000333) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De gemeenteraad van Ermelo bijgevoegd raadsvoorstel (e230004636) inclusief 

bijbehorende bijlagen voor te leggen ter besluitvorming. 

Besluitdatum 16/02/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Financiering begeleiding gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire 2023 vanuit 

ontvangen normbedragen en declaratie van de werkelijke kosten,(23e0000217) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

1. € 15.200,00 te financieren voor de begeleiding in 2023 van de gedupeerden 

kinderopvangtoeslagenaffaire door een lid van het Sociaal Team Ermelo; 

2. De kosten gedeeltelijk te financieren vanuit de ontvangen normbedragen en 

gedeeltelijk te declareren als werkelijke kosten voor zover het psychosociale begeleiding 

  

  

  

betreft. 

Besluitdatum : 16/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Reactie op verzoek tot handhaving(23e0000281) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek tot handhaving met betrekking tot de bouw en gebruik van de dakopbouw 

aan de Fokko Kortlanglaan 112 af te wijzen, aangezien hiervoor een 

omgevingsvergunning is verleend bij brief van 26 maart 2019, kenmerk e190014902. 

Besluitdatum 16/02/2023 
  

  

  
Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Addendum beschikking vastgoedtransitie spuk ‘s Heerenl00,(23e0000267) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met aanvullende subsidie aan ’s Heerenloo door ondertekening van het 

addendum bij de beschikking van 28 oktober 2021. 

Besluitdatum 16/02/2023 
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Openbaar EN 

N 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Algemeen controleplan jeugdhulp,(23e0000218) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. In te stemmen met het (regionaal) algemeen controleplan. 

2. In te stemmen om de uitvoering van materiële controles te mandateren aan 

Meerinzicht, inhoudende dat Meerinzicht namens de gemeenten bevoegd is materiële 

controles te verrichten, waaronder - indien dat op basis van wet- en regelgeving mogelijk 

is - het besluiten tot het verrichten van een detailcontroles (en in dat kader vaststellen 

van een specifiek controleplan). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 16/02/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Schriftelijke vragen PE, bestand uitkeringsgerechtigden met afstand tot 

arbeidsmarkt,(23e0000287) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Progressief Ermelo over het 

bestand uitkeringsgerechtigden met afstand tot arbeidsmarkt. 

2. De brief via de griffie in handen stellen van de fractie Progressief Ermelo. 

Besluitdatum 16/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouders,(23e0000235) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De volgende medewerker per direct aan te wijzen als toezichthouder, tot 

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, artikel 1.10 van de Verordening Fysieke 

Leefomgeving Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Persoon: 

E. Luigjes. 

2. De medewerker Wijkservice, medewerker Toezicht V, met terugwerkende kracht vanaf 

de inwerkingtreding van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo, aan te wijzen als 

toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 

1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

Besluitdatum : 20/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Park ALCO,(23e0000317) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan “Horsterweg 165 

(02330000155782) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

2. De raad door middel van bijgevoegde informatiememo (02330000141489) met 

planbeschrijving (02330000141491) op de hoogte te stellen van de ter inzagelegging; 

3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan 

wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten 
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

worden; 

4. In te stemmen met de anterieure overeenkomsten voor de functiewijziging 

(02330000142333 en 02330000141524). 

Besluitdatum 20/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vooroverleg Kawoepersteeg 26,(23e0000316) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het 

wijzigen van de bestemming op de locatie Kawoepersteeg 26 te Ermelo onder bepaalde 

voorwaarden; 

2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren; 

3. De informatiememo ‘Principebesluit parkplan Kawoepersteeg 26' met kenmerk 

02330000155733 aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluitdatum 20/02/2023 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Woo verzoek Tomassen Duck-To B.V.‚(23e0000336) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het verzoek op grond van de Wet open overheid deels af te wijzen en deels toe te 

kennen voor zover de Woo geen beperkingen oplegt; 

2. Dit per brief (kenmerk 02330000149773) te communiceren. 

Besluitdatum 20/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Evaluatie bodycams boa's,(23e0000349) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. Kennis te nemen van het evaluatierapport Gebruik en ervaringen bodycam door de 

BOA;s. 

2. Ter informatie voor te leggen aan de OR. 

  

  

  
Besluitdatum : 21/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Zienswijze op ontwerp-herstelprogramma's bossen en heiden en 

stuifzanden,(23e0000313) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de bijgaande zienswijze op de ontwerp-herstelprogramma's 

‘bossen’ en ‘heiden en stuifzanden’ van de provincie Gelderland 

2. Wethouder Van Veen zal Gedeputeerde Drenth telefonisch over de zienswijze 

informeren. 

Besluitdatum : 21/02/2023 
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken Veluwe 2023-2025,(23e0000332) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de notitie op hoofdlijnen van het programma Vitale Vakantieparken 

Veluwe (kenmerk 02330000155813) als basis voor de voortzetting van dit regionale 

programma tot en met 2025. 

2. Een volmacht te verlenen aan wethouder Weidema om namens het college op 9 maart 

a.s. het programmaplan Vitale Vakantieparken Veluwe te ondertekenen. 

3. De raad te informeren door middel van een informatiememo (kenmerk 

02330000155823). 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Uitspreken bestuurlijk commitment LEADER-subsidie-traject GEUS,(23e0000330) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst leader voor 

GEUS. 

2. In te stemmen met het toezeggen van € 37.313,14 voor cofinanciering Leader bij 

positieve beoordeling door provincie. 

3. De budgettaire gevolgen hiervan te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023. 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststellen regionale woondeal 2023,(23e0000318) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. In te stemmen met de regionale Woondeal Noord-Veluwe (bijlage 1: e230007594). 

2. Portefeuillehouder wethouder H.C. Weidema volmacht te geven om namens college 

van B&W van de gemeente Ermelo de regionale woondeal Noord-Veluwe te ondertekenen 

op 8 maart a.s. 

3. Portefeuillehouder wethouder H.C. Weidema te mandateren om kleine tekstuele 

wijzingen in aanloop naar de gezamenlijke ondertekening. 

4. De raad te informeren door middel van bijgevoegd informatiememo. 

  

  

  

Besluitdatum : 21/02/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Kredietaanvraag sportvoorziening op het terrein van ’s Heeren Loo en verstrekking 

subsidie Triade.docx,(23e0000334) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met een krediet van € 4.090.000,-- ten behoeve van de realisatie van de 

sportvoorziening met twee zaaldelen voor het Emaus College, Rietschans College en 

Driekansen op het terrein van ’s Heeren Loo (scenario 1); 

2. In te stemmen met de vermindering van de dotatie aan de Reserve 

Onderwijshuisvesting vanaf 2026 met € 144.000,-- ter dekking van de lasten van de 

sportvoorziening; 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet van € 140.000,- voor de 
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

eerste inrichting van beide zaaldelen conform de VNG-normering (als onderdeel van het 

totale krediet); 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van 10% van 

het geraamde investeringsbedrag met een bedrag van € 409.000,-- voor de realisatie van 

de gymvoorziening (als onderdeel van het totale krediet); 

5. In te stemmen met de kosten van Meerinzicht van € 50.000,- voor technisch advies en 

projectmanagement (als onderdeel van het totale krediet); 

6. In te stemmen met het bij Kadernota 2024 te betrekken aanvullend budget voor de 

exploitatie van 43.000,- euro vanaf 2026; 

7. In te stemmen om conform het verzoek van Interactie in 2025 incidenteel € 60.000,-- 

te verstrekken voor het inrichten van zaaldeel 3 voor beweegonderwijs en het upgraden 

van het materiaal in zaaldeel 1 van sporthal De Triade; 

8. In te stemmen met de verhoging van het jaarlijkse budget 6402030 Huisvesting 

Speciaal Onderwijs met een nader te bepalen bedrag tussen € 3.000,-- en € 5.000,-- 

afhankelijk van de onafhankelijke taxatie om de jaarlijkse erfpachtcanon aan ’s Heeren 

Loo te betalen; 

9. Voor beslispunten 1 t/m 6 een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Wijzigingsverordening sociaal domein gemeente Ermelo Harderwijk en Zeewolde 

hoofdstuk 3 Wmo aan te bieden aan de raad,(23e0000319) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de ontwerp-wijzigingsverordening sociaal domein en deze ter 

vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad 

2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van het advies van de Adviesraad 

Sociaal domein Ermelo. 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Statuut van de Gemeente Ermelo,(23e0000331) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het 'Statuut van de gemeente Ermelo' zoals opgesteld door de 

commissie ‘werkgroep Gemeentelijk Statuut’ (02330000156575); 

2. Geen gebruik te maken van de gelegenheid om een bestuurlijke reactie te geven op 

het voorgenoemde stuk 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling MIZ/FIN 

Onderwerp Rentebeleid 2023,(23e0000354) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui 1. De raad voor te stellen de nota rentebeleid gemeente Ermelo 2012 in te trekken; 

  

2. De raad voor te stellen de notitie rentebeleid kostendekkende tarieven 2017 in te 

trekken; 

3. De raad voor te stellen artikel 11 Rentebeleid van de Financiële verordening gemeente 

Ermelo 2020 te schrappen; 
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Openbaar EN 

N 

ermelo 

4. De raad voor te stellen het budgettaire nadeel voor 2022 te betrekken bij het 

rekeningsaldo 2022 en voor 2023 en verder bij de eerstvolgende Bestuursrapportage 

2023 in de begroting te verwerken. 

Besluitdatum 21/02/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Werkbudget voor realisatie tijdelijke noodopvang asielzoekers,(23e0000403) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen een voorlopig werkkrediet ad € 185.000,00 beschikbaar te 

stellen voor de realisatie van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. 

2. Het raadsvoorstel en -besluit via de raadsgriffie ter besluitvorming aan te bieden aan 

de raad. 

Besluitdatum 21/02/2023   
  


