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Afdeling ERMELO 

Onderwerp Aangaan huurovereenkomst (22e0001265) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de huurovereenkomst e220009143. 

2. In te stemmen met de aanschaf van meubilair ten behoeve van SWE conform bijlage 

e220023472. 

3. In te stemmen om een krediet ter grootte van €27.000,00 beschikbaar te stellen 

4. In stemmen om de kapitaallasten (vanaf 2023) ad €3.000,00 mee te nemen als een 

nadeel in de eerstvolgende Bestuursrapportage. 

5. De budgettaire gevolgen mee te nemen in de eerstvolgende Bestuursrapportage. 

Besluitdatum 07/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Tweejarige overeenkomst CitizenLab,(22e0001226) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een contract van 2 jaar te sluiten met CitizenLab voor inzet van een platform voor 

inwonersparticipatie in het kader van uitvoering van het Participatiebeleid. 

2. De kosten te dekken vanuit de post ICT / Dienstverlening (5004020 / 

43836/PALG107). 

Besluitdatum 07/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouder Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

Ermelo 2016 (22e0001385) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De medewerker Wijkservice, medewerker Toezicht V, met terugwerkende kracht vanaf de 

ingangsdatum van het dienstverband en voor de duur van het dienstverband bij de 

gemeente, aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 17 lid 1 van de Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren Ermelo 2016. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Eendenparkweg 9 Vuurdoorn reactie op verzoek verlenging begunstigingstermijn 

(22e0001332) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met het verzoek de dato 22 juni 2022 en de begunstigingstermijn in de 

opgelegde lasten onder dwangsom de dato 30 mei 2022 kenmerk 02330000125329 en 

02330000125339, te verlengen tot 9 november 2022. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Oude Nijkerkerweg 128 sommatie verwijdering betonblokken aangevuld voorstel 

(22e0001322) 
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Besluitsoort College 

   Beslui 

Een reactie te geven op de sommatie tot verwijdering van de afsluiting (betonblokken) 

aan de Oude Nijkerkerweg 128, inhoudende dat deze afsluiting niet in strijd is met de 

APV en deze afsluiting ook niet wordt verwijderd, hetgeen ook in lijn ligt met het 

collegebesluit van 28 september 2021 

  

  

  

  

  

  

  

    

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Invorderingsbeschikking Tomassen emergency exits (22e0001237) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

dwangsommen van in totaal € 15.000,-- in te vorderen wegens het niet naleven van de 

last onder dwangsom de dato 5 maart 2020, kenmerk e200008803. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Terugvordering uitkering (22e0001345) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Bezwaarschrift ongegrond verklaren en bestreden besluit in stand laten onder aanvulling 

van de motivering. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Ontwerp bp Koningin Emmalaan 1,(22e0001328) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Koningin Emmalaan 1, 

NL.IMRO.0233.BPKonEmmalaan1-0301; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Koningin Emmalaan 1 Ermelo vrij te geven voor het 

vooroverleg en de terinzagelegging; 

3. Geen inspraak toe te passen op het ontwerpbestemmingsplan Koningin Emmalaan 1; 

4 In te stemmen met de anterieure overeenkomst; 

S. Wethouder RO te mandateren voor het - op basis van de collegebehandeling - zo 

nodig doorvoeren van eventuele tekstuele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. 

6. De raad met bijgevoegde informatiememo (02330000128100) in kennis te stellen van 

de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. 

7. Om hogere grenswaarde vast te stellen voor een nieuw te bouwen woning op het 

perceel EMLOO F11409 aan de Koningin Emmalaan, ingevolge artikel 83 van de Wet 

geluidhinder, en het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking 

hebbende stukken, op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Vaststelling Sloopmeters Oude Telgterweg 290 (22e0001353) 

Openbaar ja 
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Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de sloopmeters op het perceel EMLOO 17044. 

2. In te stemmen met het versturen van de brief aan de grondeigenaar. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp uitgebreid vooroverleg omgevingsvergunning voor bouw woonhuis Vondellaan 32 

(22e0000371) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijstaande woning bij het 

adres Vondellaan 34 onder voorwaarden. 

2. Initiatiefnemer de mogelijkheid te bieden de verplichtingen op grond van de 

Verordening sociale woningbouw af te kopen. 

3. Dit besluit voor één jaar van toepassing te verklaren. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp uitgebreid vooroverleg omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 

(functieverandering) op de locatie Rodeschuurwegje achter 15,(22e0000313) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van twee woningen aan 

Rodeschuurderwegje achter nr 15 in het kader van functieverandering; 

2. Aanwezige milieuvergunning(en) te laten intrekken; 

3. Een (anterieure) overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

4. Deze toezegging maximaal één jaar geldig te verklaren. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp verhoging gemeentelijke bijdrage de Flegel.‚(22e0001387) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   1. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan het veer De Flegel. 

2. De verhoging te dekken uit de Stelpost Prijsmutaties € 4.000,00 en de Stelpost 

Volumeontwikkelingen € 4.000,00. En dit budgettair te verwerken in de eerstvolgende 

Bestuursrapportage 2022. 

3. In te stemmen met het persbericht e22002677; 

4. Wethouder B stelt de procesgang over dit voorstel nog aan de orde in zijn 

eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg. 

(geanonimiseerd)

  

    
Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp RIB aanbesteding doelgroepenvervoer 2022,(22e0001367) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief omtrent de recent afgeronde aanbesteding 
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doelgroepenvervoer en deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad te zenden; 

2. Het college verzoekt om nadere informatie over de financiële gevolgen 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Afsluiten DVO Leerroutes Inburgering Meerinzicht, Elburg, Nunspeet en Putten 

(22e0001395) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de ‘DVO Leerroutes Inburgering Meerinzicht, 

Elburg, Nunspeet en Putten’. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Voorrangsregeling verhuiscoach Noord-Veluwel 22e0001396) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de uitgangspunten uit de memo Voorrangsregeling verhuiscoach 

Noord-Veluwe en voor de uitvoering daarvan UWOON op grond van artikel 16 lid 2 van de 

Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2020 toestemming te geven af te wijken van 

de reguliere toewijzingsregels. 

2. UWOON middels bijgevoegde brief over dit besluit te informeren. 

3. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde informatiememo. 

Besluitdatum 12/07/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Afschaffen leges urgentieverklaring,(22e0001391) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu In te stemmen met het afschaffen van een bijdrage voor het aanvragen van een 

Besluitdatum 

urgentieverklaring voor een sociale huurwoning per 1 september 2022. 

12/07/2022 
  

  


