
Besluitenlijst college over de periode 25 tot en met 31 januari 2023 enn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Afwijzing aanvraag bijstand voor de noodzakelijke kosten van 

levensonderhoud,(23e0000082) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Conform het advies van de bezwaarcommissie het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren en 

het bestreden besluit in stand laten 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten,(23e0000081) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Conform het advies van de bezwaarcommissie het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren en 

het bestreden besluit in stand laten 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Beëindiging bijzondere bijstand bewindvoeringskosten,(23e0000108) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Conform het advies van de bezwaarcommissie het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren en 

het bestreden besluit in stand laten. 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Waarschuwing opgelegd,(23e0000080) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen; 

2. Het bezwaarschrift als niet-ontvankelijk aan te merken. 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Afwijzing aanvraag levensonderhoud,(23e0000109) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Besluit vorige week genomen. Al akkoord 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Geen ontheffing arbeidsverplichtingen verleend.‚(23e0000114) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui Het advies van de commissie voor bezwaarschriften overnemen. 
  

Besluitdatum 
26/01/2023 
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Informatiememo aan de raad m.b.t. Meerjarenbegroting SJNV 2023-2024,(23e0000019) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het besluit over de Meerjarenbegroting SJNV 2023-2024. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Afweging woningbouwplannen ronde 2022 - uitgesteld plan Eikenlaan,(23e0000130) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de aanpassingen aan het woningbouwplan Eikenlaan 10 - 16. 

2. Te besluiten de verordening sociale woningbouw 2019 van toepassing te verklaren op 

dit project, in plaats die van 2022. 

Besluitdatum 26/01/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Beleid SUWI 2023 - 2026,(23e0000118) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met beleid 'SUWI 2023-2026'; 

2. Bijgevoegde brief over SUWI-normen te versturen aan het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

Besluitdatum 30/01/2023 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Europese aanbesteding contractmanagementsoftware voor de deelnemers van de 

Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV),(23e0000120) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Als gemeente Ermelo deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor de 

aanschaf van contractmanagement software. 

2. De GR Meerinzicht aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese 

aanbestedingsprocedure. 

3. Akkoord te gaan met de startnotitie EA Contractmanagementsoftware ISNV, 

4. De inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen om de voorlopige gunnings- en 

afwijsbrieven op te stellen, te ondertekenen nadat de penvoerder akkoord is gegaan met 

het resultaat van de aanbesteding. 

5. De definitieve gunning en ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan de 

heer W. Bak, Directeur bedrijfsvoering van de GR Meerinzicht. 

Besluitdatum 30/01/2023 
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Actualiteiten Verbonden Partijen kwartaal 4 2022,(23e0000186) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In de stemmen met het informatiememo inzake de aan de gemeente Ermelo verbonden 

partijen; 

2. Dit memo - na verwerking van een enkele aanpassing - ter kennisname voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

Besluitdatum 31/01/2023 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Besluit op Woo verzoek,(23e0000190) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek op grond van de Wet open overheid deels afwijzen en deels toekennen voor 

zover de Woo geen beperkingen oplegt en dit per brief (kenmerk 02330000149639) 

communiceren. 

Besluitdatum 31/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) is nieuw t.b.v. centrale stemopneming. Moet 

ingesteld worden door college.‚(23e0000041) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. Een GSB (gemeentelijk stembureau) met centrale stemopneming in te stellen. 

2. De projectleider verkiezingen te mandateren om t.b.v. aankomende en volgende 

verkiezingen de stembureaus, inclusief GSB aan te wijzen alsmede (plaatsvervangende) 

stembureauleden, voorzitters en ondersteuners te benoemen. 

3. Voor de organisatie van verkiezingen in de toekomst te bepalen, dat - terwille van de 

gewenste borging van een adequaat, zorgvuldig, eenduidig en onafhankelijk 

administratief proces tijdens en direct na afloop van de verkiezingsdag(en) - uitsluitend 

medewerkers van de gemeente Ermelo zullen worden aangewezen als voorzitters van de 

diverse stembureaus. 

  

  

  
Besluitdatum : 31/01/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Proces traject taakstellingen en prioritering,(23e0000187) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het aangescherpte procesvoorstel ‘collegeprogramma, 

taakstellingen en prioritering’. 

2. De gemeenteraad en ondernemingsraad te informeren over dit proces door middel van 

bijgaande memo (e230004686) 

Besluitdatum : 31/01/2023 
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Openbaar EN 

N 

ermelo 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Stand van zaken noodopvang (COA), januari 2023,(23e0000207) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

1. De bestuursovereenkomst met aanvullende werkafspraken inzake de vestiging van een 

opvanglocatie op landgoed Veldwijk tussen het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers 

(COA), de gemeente Ermelo vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het informatiememo stand van zaken tijdelijke opvang 

asielzoekers. 

3. Het informatiememo - na verwerking van een enkele aanpassing/aanvulling - met de 

bestuursovereenkomst + bijlagen A en B + aanvullende werkafspraken ter kennisname 

aan te bieden aan de raad. 

4. Intussen de indieners van een zienswijze en de pers te informeren zoals voorgesteld. 

31/01/2023 
  

  


