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Openbaar 

Afdeling DIR 

Onderwerp Jaarrekening 2021 Interactie - Sportbedrijf Ermelo B.V.‚(22e0001167) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 2021, inclusief de toevoeging van het 

resultaat van € 83.982,00 aan de algemene reserve van Interactie — Sportbedrijf Ermelo B.V. 

2. Een eventueel negatief saldo als gevolg van de stijgende energiekosten te verrekenen bij de 

afrekening over 2022 

Besluitdatum 29/06/2022 

Afdeling SIWERJERM 

Onderwerp Last onder dwangsom,(22e0001255) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek, gedaan tijdens het gesprek van 3 mei 2022, om opschorting van de 

begunstigingstermijn van acht maanden met betrekking tot de bewoning van het pand, zoals 

opgenomen in de last onder dwangsom de dato 11 november 2022, kenmerk 02330000103041, 

  

  

  

  

  

  

    

af te wijzen. 

Besluitdatum 29/06/2022 

Afdeling SIWONIERM 

Onderwerp Budget voor het Fietsknooppuntennetwerk, Men- en Ruitemetwerk en 

Wandelknooppuntenkeuzenetwerk..(22e0001239) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Verhogen van het budget voor het beheer & onderhoud van recreatieve routes naar werkelijke 

uitgaven (2022 verhogen met €2.500,- en in 2023 verhogen met € 8.500,-). 

2. De verhoging van dit budget te dekken uit 6304010 Promotie nieuwe bedrijvigheid — 43800 — 

PALG029 Stim. Agenda toerisme & recreatie 

Besluitdatum 29/06/2022 

Afdeling SIWERJERM 

Onderwerp e esissing op bezwaar bestuursdwang,(22e0001185) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1.Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de dato 7 

juni 2022 met referentienummer 9999000069142 en dit integraal over te nemen: 

2. Het bezwaarschrift de dato 17 november 2021, ontvangen op 20 december 2021, conform het 

advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit, de last onder bestuursdwang de dato 16 november 2021, kenmerk 

02330000101302, in stand te laten. 

Besluitdatum 29/06/2022 

Afdeling DIR 

Onderwerp Mandatering leefgeld Oekraïners,(22e0001246) 

Openbaar ja 

(geanonimiseerd)
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Openbaar 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het bijgevoegde mandaatbesluit vaststellen en ondertekenen 

2. Mandaatbesluit publiceren 

Besluitdatum 29/06/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Ambtelijk advies AB ODNV 30 juní,(22e0001327) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de AB agenda van de ODNV van 30 juni 2022; 

Besluitdatum 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke advisering over de stukken; 

3. Kennis te nemen van de brief van het DB over de ontwikkelingen binnen de ODNV. 

05/07/2022 

  

  

  

  

  

  

  

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Jaarverslag Wijkgericht werken 2021,(22e0001326) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het jaarrapport Wijkgericht werken 2021 voor het Sociaal Team en het 

Leefbaarheidsteam. 

2. Dit memo voor te Ieggen aan de gemeenteraad 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Telgterweg-oversteek Bernhardschool,(22e0001269) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met het herinrichtingsvoorstel schoolzone; 

2. Bij de eerstvolgende Bestuursrapportage 2022 een krediet van € 36.000,00 op te nemen voor 

de aanleg van een veilige schoolzone en dit te dekken door het vervangingskrediet VRI 

Telgterweg/Veldwijkerweg af te ramen. 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Aanbesteding overeenkomst regionaal duurzaamheidsloket.(22e0001342) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1.Deel te nemen aan de gezamenlijke (met zes andere regio gemeenten uit de regio Noord- 

Besluitdatum 

Veluwe) Aanbesteding uitvoering Duurzaamheidsloket conform bijgevoegd 

aanbestedingsdocument; 

2. De begeleiding van de Europese aanbestedingsprocedure te beleggen bij burgemeester en 

wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Oldebroek en hen hiertoe te 

machtigen met de mogelijkheid van doormachtiging aan medewerkers van deze gemeente. 

05/07/2022 

  

    Afdeling 

Onderwerp 

ERMELO 

‚(22e0001335)   
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Openbaar 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de voormalige stortplaats aan de 

Zanderij t te besteden aan advies- en ingenieursbureau TAUW; 

2. In de 4e Bestuursrapportage aan de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een budget van € 

50.000,00 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting 

van de voormalige stortplaats aan de Zanderij; 

3. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad alvast opdracht geven aan TAUW om met de 

werkzaamheden te beginnen om vertraging in het traject te voorkomen. 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Verlenen tijdelijke ontheffing voorwaardelijkeverplichting,(22e0001364) 

Openbaar a 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het verlenen van een tijdelijke ontheffing van 1 jaar van de voorwaardelijke 

verplichting realisatie geluidscherm bij het CPO 

2. In te stemmen met het versturen van de brief (e220022325) aan het bestuur CPO in 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vogelvlucht 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Informatiememo uitspraak voorlopige voorziening 15 juni 2022,(22e0001336) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 15 juni 2022 inzake de 

lasten onder dwangsom die bij besluit van 4 mei 2022 aan Tomassen Duck-To B.V. (hierna: 

Tomassen) zijn opgelegd 

2. Dit memo voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Collegevoorstel invorderingsbeschikking N eg2al chalet,(22e0001330) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een invorderingsbeschikking te nemen op grond van artikel 5:37 Awb en de verbeurde 

dwangsommen van in totaal € 12.000,--in te vorderen wegens het niet naleven van de last onder 

dwangsom de dato 16 december 2020, kenmerk e200046944, 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling MIZBEL 

Onderwerp RKC rapport juridische kwaliteitszorg.(21e0001892) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het plan van aanpak met betrekking tot het rapport van de 

(geanonimiseerd)

rekenkamercommissie over juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ermelo. 

2. Omdat er momenteel geen dekking is voor de financiële gevolgen van dit plan van aanpak   
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Openbaar e 

I! 

N 

ermelo 

worden de financiële gevolgen van dit plan van aanpak meegenomen bij het opstellen van de 

meerjarenbegroting 2023-2026. 

3. Werkzaamheden zonder definitieve financiële gevolgen uit het plan van aanpak kunnen reeds 

worden opgepakt; 

4. In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het plan van aanpak en dit voor te 

leggen aan de gemeenteraad van de gemeente Ermelo. 

Besluitdatum 05/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp PID collegeprogramma,(22e0001358) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met het project initiatiedocument (PID) voor het opstellen van een 

Besluitdatum 

collegeprogramma. 

05/07/2022 

  

  


