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Afdeling : MIZ/DS 
Onderwerp : Bezwaar tegen beëindiging voorbereidingsperiode (22e0001176) 
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 vanwege het ontbreken van 
procesbelang. 

Besluitdatum : 22/06/2022 
 
 
Afdeling : S/WER/ERM 
Onderwerp : beslissing op bezwaar (22e0001166) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de 

dato 13 april 2022, met referentienummer 99990000063439 en dit advies integraal over 
te nemen. 
2. Het bezwaarschrift de dato 11 februari 2022, conform dit advies van de 
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit de dato 11 januari 2022, kenmerk 02330000107347, tot het 
opleggen van een last onder dwangsom, in stand te laten. 

Besluitdatum : 22/06/2022 
 
 
Afdeling : S/WER/ERM 
Onderwerp : Overschrijding geluidsnormen (22e0001206) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie de dato 19 mei 

2022, kenmerk 99990000066333, dat is uitgebracht naar aanleiding van het bezwaar 
van de horeca inrichting Lazy Tiger, Julianalaan 123 te Ermelo, tegen de bij brief van 24 
november 2021 opgelegde last onder dwangsom vanwege een overtreding van artikel 
2.17, eerste lid, onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer (overschrijding 
geluidsnormen). 
2. Het onder 1. genoemde advies over te nemen en het bezwaarschrift van horeca 
inrichting Lazy Tiger gevestigd aan de Julianalaan 123 te Ermelo, ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit, de last onder dwangsom de dato 24 november 2021 (kenmerk: 
ODNV2021HHB-00060), in stand te laten. 
4. Het verzoek van de vertegenwoordiger van bezwaarmaker om proceskostenvergoeding 
af te wijzen. 

Besluitdatum : 24/06/2022 
 
 
Afdeling : S/WER/ERM 
Onderwerp : Jaarverslag kinderopvang 2021,(22e0001268) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Het jaarverslag kinderopvang 2021 (kenmerk 02330000125420/e220019067) vast te 

stellen; 
2. Het jaarverslag ter kennisneming aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Besluitdatum : 24/06/2022 
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Afdeling : S/WON/ERM 
Onderwerp : vooroverleg omgevingsvergunning voor splitsing perceel Harderwijkerweg 34 en 

toevoegen tweede bouwblok voor extra vrijstaande woning,(22e0000401) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een 

vrijstaande woning op het perceel aan de Harderwijkerweg 34, perceelnummer E3767 
onder de voorwaarde dat; 
- Er geen extra in- en uitrit op de Harderwijkerweg wordt gerealiseerd; 
- Een bomenkaart wordt opgesteld waarin de te behouden en/of opnieuw aan te planten 
bomen worden opgenomen; 
2. Artikel 6 uit de Verordening sociale woningbouw toe te passen om te kunnen afwijken 
van de gestelde woningbouwprogrammering. 
3. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 
financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

Besluitdatum : 27/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Harderwijkerweg 220 beslissing op bezwaar eigenaar perceel (22e0001252) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de 

dato 20 mei 2022 met kenmerk 99990000065570 en deze integraal over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift de dato 2 maart 2022, eveneens ingekomen op 2 maart 2022, 
conform het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ontvankelijk en 
gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit de dato 25 januari 2022, kenmerk 02330000110896, tot het 
opleggen van een last onder dwangsom wegens overschrijding van de vergunde 
lestijden, te herroepen. 
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen en een proceskostenvergoeding 
ad € 1.082,-- toe te kennen. 

Besluitdatum : 27/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : beslissing op bezwaar (22e0001251) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de 

dato 20 mei 2022 met kenmerk 99990000065496 en deze integraal over te nemen; 
2. Het bezwaarschrift de dato 2 maart 2022, eveneens ingekomen op 2 maart 2022, 
conform het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, ontvankelijk en 
gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit de dato 25 januari 2022, kenmerk 02330000110873, tot het 
opleggen van een last onder dwangsom wegens overschrijding van de vergunde 
lestijden, te herroepen. 
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen en een proceskostenvergoeding 
ad € 1.082,-- toe te kennen. 

Besluitdatum : 27/06/2022 
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Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Principebesluit (22e0001254) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het 

wijzigen van de bestemming op de locatie Horsterweg 165 te Ermelo onder bepaalde 
voorwaarden; 
2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren; 
3. De informatiememo ‘Principebesluit parkplan ALCO’ met kenmerk 02330000129546 
aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluitdatum : 27/06/2022 
 
 
Afdeling : ERMELO 
Onderwerp : Meicirculaire 2022 (22e0001282) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 Gemeentefonds. 

2. In te stemmen met het Proces van de Meerjarenbegroting 2023-2026. 
3. Akkoord te gaan met toezending van de gecomprimeerde informatiememo 
(02330000041391) aan de gemeenteraad. 

Besluitdatum : 27/06/2022 
 


