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Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid: rol in de toekomst,(22e0001214) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de besprekingen tussen de Plaatselijke 

Werkgroep Toegankelijkheid (PWT) en de gemeente Ermelo. 
2. De gemeenteraad te informeren door middel van de onderhavige informatiememo. 

Besluitdatum : 21/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Algemene ledenvergadering VNG juni 2022,(22e0001222) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. In te stemmen met de benoeming notulencommissie (agendapunt 2); 

2. In te stemmen met de notulen van de ALV 13 januari 2022 (agendapunt 3); 
3. In te stemmen met het jaarverslag 2021, inclusief het financieel/bestuurlijk jaarverslag 
(agendapunt 5; 
4. In de stemmen met het contributievoorstel (agendapunt 6a); 
5. In te stemmen met de Kadernota VNG 2022 en de bijdrage GGU (agendapunt 6b en c); 
6. Niet in te stemmen met het voorstel saldo beklemde gemeentefonds reserve 
(agendapunt 6d); 
7. In te stemmen met bestuurlijke afspraken klimaat en energie (agendapunt 8); 
8. In te stemmen met de verantwoording over moties eerdere ledenvergaderingen, met 
de voorgestelde kanttekeningen (agendapunt 10). 

Besluitdatum : 21/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Beslissing op bezwaar,(22e0001171) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : Burgemeester en wethouders besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de 
dato 17 mei 2022 met referentienummer 99990000058472 en deze integraal over te 
nemen; 
2. Het bezwaarschrift de dato 3 december 2021, aangevuld bij brief van 27 december 
2021, conform het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ongegrond 
te verklaren; 
3. Het bevoegdheidsgebrek van het bestreden besluit de dato 22 oktober 2021, kenmerk 
02330000097866, tot het opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot de 
overtreding van de Winkeltijdenwet, te herstellen door te besluiten deze opgelegde last 
onder dwangsom over te nemen en in stand te laten. 
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 
De burgemeester besluit: 
5. Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de 
dato 17 mei 2022 met referentienummer 99990000058472 en deze integraal over te 
nemen; 
6. Het bezwaarschrift de dato 3 december 2021, aangevuld bij brief van 27 december 
2021, conform het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ongegrond 
te verklaren; 
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7. Het bestreden besluit de dato 22 oktober 2021, kenmerk 02330000097866, tot het 
opleggen van een last onder dwangsom met betrekking tot het exploiteren van een 
openbare inrichting zonder exploitatievergunning in stand te laten. 
8. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen 

Besluitdatum : 21/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Oude Nijkerkerweg sommatie verwijdering blokken,(22e0001120) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : Een reactie te geven op de sommatie tot verwijdering van de afsluiting (betonblokken) 

aan de Oude Nijkerkerweg, 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 : 21/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Privacy beleid, jaarplannen en jaarverslag FG,(22e0001102) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van het document “Privacy beleid”; 

2. In te stemmen met de inhoud van het document “Privacy beleid”; 
3. Kennis te nemen van de jaarplannen “Privacy team en Informatiebeveiliging”; 
4. Kennis te nemen van het “Jaarverslag FG”; 
5. Het ambitieniveau in het volwassenheidsniveau vast te stellen op niveau 3; 
6. Na verkregen instemming van de (B)OR is het privacy beleid finaal akkoord en zal 
gepubliceerd worden. 

Besluitdatum : 21/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Aantrekken langlopende geldlening,(22e0001213) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. In te stemmen met het aantrekken van een geldlening van € 40 miljoen voor een 

periode van 20 jaar met een jaarlijkse gelijke aflossing. 
2. De wethouder van Financiën te machtigen om namens het college van B&W een besluit 
te nemen over één van de aanbiedingen van geldverstrekkers. 
3. De budgettaire gevolgen te verwerken in de vierde Bestuursrapportage 2022. 

Besluitdatum : 21/06/2022 
 


