
Besluitenlijst college over de periode 18 tot en met 24 januari 2023 enn 

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Bezwaarschrift heeft betrekking op verleende omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een Bed & Breakfast voorziening op de locatie Telgterweg 224a te 

Ermelo,(23e0000052) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de Commissie voor bezwaarschriften d.d. 29 december 2022 (kenmerk 

99990000090998) voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften het bezwaar 

ongegrond te verklaren en het besluit d.d. 16 augustus 2022 tot verlening van de 

omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast voor een periode van 

10 jaar in stand te laten, met dien verstande dat de motivering van het besluit wordt 

aangevuld; 

3. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften het verzoek om 

een tegemoetkoming in de proceskosten op basis van artikel 7:15, tweede lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht af te wijzen; 

4. Belanghebbenden te informeren overeenkomstig bijgevoegd (concept) besluit op 

bezwaar (corsanummer e230000101) 

Besluitdatum 19/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing BSO Beatrix,(23e0000064) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een aanwijzing te geven aan BSO Beatrix aan de Smidsweg 49 te Ermelo vanwege het niet 

voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. het instellen van een oudercommissie. 

Besluitdatum 19/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar tijdelijke bewoning Allee 27,(23e0000058) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 1 december 2022 (kenmerk 

99990000090006) voor kennisgeving aan te nemen en integraal over te nemen; 

2. Het bezwaar van B d,d, 18-10-2022 ongegrond te verklaren; 

3. Het besluit van 28-09-2022 tot het verlenen van een omgevingsvergunning in stand te 

laten; 

4. Bezwaarde te informeren overeenkomstig bijgevoegde beslissing op bezwaar 

(kenmerk 02330000151574) 

19/01/2023 

(geanonimiseerd)
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vervolg proces woondeal,(23e0000135) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van: 

a. De inhoud van het regionale woningmarktonderzoek; 

b.Het vervolgproces van de regionale woondeal; 

c.Inhoud woondeal & cijfers Ermelo. 

2. Het informatiememo ter bespreking voor te leggen aan de raad. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Fokko Kortlanglaan 116 toezicht op naleving last onder dwangsom 4 mei 

2022,(23e0000092) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een invorderingsprocedure te starten inzake verbeurde dwangsommen wegens niet 

naleving van de opgelegde last onder dwangsom de dato 4 mei 2022 kenmerk 

023300001 20409 tot naleving van de conform de vergunning toegestane werktijden, 

met betrekking tot de inrichting op het perceel Fokko Kortlanglaan 116 

2. Een invorderingsprocedure te starten inzake de verbeurde dwangsom wegens niet 

naleving van de opgelegde last onder dwangsom de dato 4 mei 2022 kenmerk 

02330000120409 tot naleving van het in de vergunning opgenomen aantal 

vrachtwagenbewegingen met betrekking tot de inrichting op het perceel Fokko 

Kortlanglaan 116. 

3. Geen invorderingsprocedure te starten inzake de opgelegde last onder dwangsom de 

dato 4 mei 2022, kenmerk 023300001 20409 inzake het naleven van de geluidnormen in 

de vergunning, aangezien op dit punt uit controle en geluidmetingen niet is gebleken dat 

er een overtreding is geconstateerd. 

4. De in de brief van 4 mei 2022, kenmerk 02330000120409, opgelegde lasten onder 

dwangsom met betrekking tot het gebruik van (een deel van de) percelen Fokko 

Kortlanglaan 112 en 122 en de aanleg van een houtwal niet op te heffen. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Uitspraak hoger beroep, invordering verbeurde dwangsom Horsterweg,(23e0000087) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van het informatiememo inzake de uitspraak van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het hoger beroep tegen de invordering 

van een verbeurde dwangsom. 

Besluitdatum 24/01/2023   
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Jaarplan 2023 en Toeristisch Profiel met Ambitie regionale beleidstaak toerisme en 

recreatie,(23e0000113) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het Jaarplan voor 2023 en het Toeristisch Profiel met Ambitie 

2022 - 2023 voor de regionale beleidstaak toerisme en recreatie voor de regio Noord- 

Veluwe. Beide stukken zijn recent vastgesteld in het bestuurlijke overleg van de zeven 

portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. 

2. Het informatiememo ter kennisname voor te leggen aan de raad 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Brandbrief gemeente Harderwijk aan provincie Gelderland onderschrijvei 

netcongestie.‚(23e0000134) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Wethouder Van Veen te mandateren om de brandbrief van gemeente Harderwijk aan 

provincie Gelderland (e230003297) te ondertekenen. 

2. Wethouder van Veen te mandateren om beperkte inhoudelijke wijzigingen te 

accorderen. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Resultaten burger- en ondernemerspeiling (waarstaatjegemeente) 2022,(23e0000131) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de resultaten van de burger- en ondernemerspeiling 

(waarstaatjegemeente) 2022 

2. Het informatiememo ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Vervolgprocedure rekenkameronderzoek MIZ,(23e0000141) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   

Besluitdatum 

In te stemmen met de bijgevoegde informatiebrief (e230003697) aangaande het 

vervolgproces rekenkamerrapport Meerinzicht en deze met verschillende bijlagen te 

delen met de raad 

24/01/2023 
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Beoordeling begroting 2023 door de provincie,(23e0000147) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennisnemen van de conceptbrief van de provincie Gelderland 

2. Bij de provincie aangeven dat het college kennis heeft genomen van de conceptbrief 

en zij geen feitelijke onjuistheden heeft aangetroffen. 

3. De te verwachten opmerkingen van de provincie betrekken n het proces van de 

kadernota 2024. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling MIZ/FIN 

Onderwerp Programmastructuur en subprogramma's P en C cyclus 2024,(23e0000132) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Bijgevoegd raadsvoorstel/ontwerp-raadsbesluit en informatiememo over de invoering 

van een sub- programmastructuur voor te leggen aan de gemeenteraad 

2. De raad aan te bieden een presentatie te houden over de Planning en Controlcyclus 

binnen gemeenten en het voorstel van het college in het bijzonder. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp EHZM-nieuw beleidsvoorstellen 2023 en verder,(23e0000144) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   1. De vooralsnog niet in de Kadernota en begroting 2023-2027 opgenomen EHZM-brede 

voorstellen (m.u.v. de onderdelen communicatie en HRM): 

a. voor 2023 goed te keuren en te dekken vanuit het te verwachten overschot op de 

jaarrekening 2022. 

b. voor 2024 en verder te betrekken bij de kadernota 2024. 

2. De onderdelen communicatie en HRM te voorzien van een nadere onderbouwing en 

door middel van een afzonderlijk voorstel opnieuw voor te leggen ter definitieve 

besluitvorming. 

  

  

    

Besluitdatum : 24/01/2023 

Afdeling MIZ/FIN 

Onderwerp Toekomstige uitkeringen Gemeentefonds,(23e0000128) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het starten van een actieve lobby binnen de (politieke) netwerken om de inkomstenval 

in de algemene uitkering vanaf 2026 te voorkomen. De burgemeester zal in 

samenspraak met de portefeuillehouder Financiën hierin het voortouw nemen. 

2. De raad de “Rapportage definitieve herverdeling gemeentefonds Ermelo versie 3.0" 

beschikbaar te stellen via het informatiememo. 

Besluitdatum : 24/01/2023 
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Correctie beantwoording vragen begroting 2023-2027 over 

forensenbelasting,(23e0000127) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord gaan met de gecorrigeerde beantwoording van de vraag. 

2. De raad informeren over de gecorrigeerde beantwoording. 

3. De correctie op de forensenvergoeding mee te nemen n het proces van de kadernota 

2024 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Opdracht JE Consultancy onderzoek taakstellingen,(23e0000183) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de verdiepende opdracht aan JE Consultancy om een verdiepend 

onderzoek uit te voeren naar ruimte in de begroting; 

2. In te stemmen het bedrag van €20.000 te dekken uit het beschikbare werkbudget 

financiën. 

Besluitdatum 24/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Omzetting van de HEMA naar een JUMBO inclusief uitbreiding van het huidige HEMA 

  

Besluitdatum 

pand,(23e0000148) 

ja 

College 

Akkoord te gaan met verzending van de brief opgenomen in bijlage 1 (e230003692). 

24/01/2023 
  

  


