
Besluitenlijst college over de periode 20 tot en met 27 juli 2022 n 

  

  

  

  

  

  

Openbaar ( , C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Verkoop ondergrond trafo's Sparrenlaan/Dennenlaan en Wiekslag,(22e0001427) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Grond te verkopen aan Liander voor de ondergrond van traforuimtes nabij 

Sparrenlaan/Dennelaan en Wiekslag. 

2. De gronden te verkopen conform bijgaande koopovereenkomst 

02330000109779/e210049651. 

3. Een kwalitatieve verplichting op te nemen voor de kleur van de traforuimten 

Besluitdatum : _20/07/2022 

Afdeling DIR 

Onderwerp Motie raad gemeente Ermelo t.a.v. Meerjarenbegroting 2023-2026,(22e0001469) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de brief van het bestuur Meerinzicht mbt de motie van de raad 

Ermelo t.a.v. de Meerjarenbegroting MIZ 2023-2026. 

2. De brief in handen te stellen van de raad. 

Besluitdatum 26/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het 

bouwen van een woning op de locatie Cantharellaan 21,(2220000549) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   1. Kennis te nemen van de zienswijze die is ingediend tegen de ontwerp- 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Cantharellaan 21 te 

Ermelo; 

2. De definitieve omgevingsvergunning te verlenen. 

  

  

  

Besluitdatum 26/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Principebesluit Oude Telgterweg 251, 253 en 255,(22e0001426) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen en uitbreiden 

Besluitdatum 

van de gebruiksmogelijkheden op de locatie Oude Telgterweg 251, 253 en 255 te 

Ermelo. 

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

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

3. E z n een tweetal vragen uitzetten in de ambtelijke organisatie 

m.b.t. stikstofreductie en stikstofbank. Antwoorden terug laten komen in college van 

B&W. 

26/07/2022 

(geanonimiseerd)
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Openbaar c ( , CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Extra krediet t.b.v. opknappen twee vijvers bij wijk 'De Maat’.‚(22e0001546) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de aanpak van de twee vijvers, het extra krediet op te nemen in 

de 4e bestuursrapportage 2022 en de structurele budgettaire gevolgen op te nemen in 

de meerjarenbegroting 2023-2026. 

2. Akkoord te gaan om vooruitlopend op de beschikbaarstelling van de raad de 

uitvoering ter hand te nemen. 

3. Infomemo naar de raad te zenden. 

4. Het onderhoud van de vijvers op te nemen in een integraal onderhoudsplan 

Besluitdatum : 26/07/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Afwijzen verzoek tot handhaving,(22e0001522) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het verzoek tot handhaving met betrekking tot het overtreden van de sluitingstijden 

door de openbare inrichting 't Zomernest af te wijzen, omdat geen overtredingen zijn 

geconstateerd. 

Besluitdatum 26/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Evaluatie ‘Verordening sociale woningbouw Ermelo 2019',(22e0001453) 

Openbaar ja 

soort 

  

College 

1. De bijgevoegde informatiememo + het evaluatierapport Evaluatie ‘Verordening sociale 

woningbouw Ermelo 2019° voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Het informatiememo en rapport ter kennis name aan de raad aan te bieden. 

  

  

  

Besluitdatum : 26/07/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Zwaartepunt van Nederland in Ermelo,(22e0001533) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1.Het zwaartepunt van Nederland in Ermelo onder de aandacht te brengen. 

2. Landmark, informatiepaneel en bankje te plaatsen bij het zwaartepunt. 

3. Kosten van €7.445,- te dekken uit budget 630410 - 43800 - PALGO29 Stim. Agenda 

toerisme & recreatie. Met een max van €10.000,- ivm. de eventuele verhoging van de 

staalprijzen. 

Besluitdatum : 26/07/2022 
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Openbaar \ Ä C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Huisvesten van statushouders in de woning Dokter Scheurerlaan 1,(22e0001539) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met het huren van de woning Dokter Scheurerlaan 1 voor het 

huisvesten van statushouders. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om de voorwaarden van de 

‘huurovereenkomsten van deze en komende woningen nader uit te onderhandelen binnen 

de marges zoals opgenomen in dit voorstel. 

3. Akkoord te gaan de kostenplaats beleid wonen en bouwen, overige goederen en 

diensten 6803040.43800 voor dit pand te gebruiken. 

Besluitdatum : 26/07/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijs 2021 opnieuw 

openstellen,(22e0001447) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De Gewijzigde Subsidieregeling ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen 

Ermelo 2021 vast te stellen (e220024093) 

2. Voor de dekking te gebruiken € 35.000,00 uit het 3e corona steunpakket, namelijk 

het Aanvullend pakket re-integratie (kostenplaats 6605010 / 43895 / PCORO33) 

Besluitdatum 26/07/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Jaarverslag commissie voor bezwaarschriften Ermelo 2021,(22e0001199) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften Ermelo 

2021 en het jaarverslag van de commissie Participatiewet Ermelo 2021; 

2. Beide jaarverslagen ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluitdatum 26/07/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Toelichting en uitnodiging participatietraject benoemen van de Ermelose 

opgaven.‚(22e0001538) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het participatietraject ten behoeve van het benoemen van de 

Ermelose opgaven en de uitnodiging om als gemeenteraad deel te nemen aan dit traject. 

2. Het informatiememo ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluitdatum 26/07/2022 

  

  


