
Besluitenlijst college over de periode 2 tot en met 8 november 2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Meerjarige subsidieaanvraag Veluwe Portaal,(22e0002113) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De subsidieaanvraag van Veluwe Portaal voor een meerjarige periode voor haar project 

“Stage in de regio” af te wijzen. 

Besluitdatum : 02/11/2022 

Afdeling S/OND/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen PE over compensatie (kleine) ondernemers,(2220002107) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de conceptbrief aan de fractie PE over compensatie (kleine) 

ondernemers 

2. De brief via de gríffie in handen stellen van de fractie PE en plaatsing in de module 

raad. 

Besluitdatum 02/11/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Deelname Hoorservice WGGZ,(22e0002098) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het horen te laten uitvoeren door de Nationale Hoorservice van Khonraad Software 

Engineering B.V. 

2. Khonraad Software Engineering B.V. te machtigen voor het horen conform artikel 7:1 

lid 3 onder b Wet verplichte GGZ door middel van bijgevoegd machtigingsbesluit. 

Besluitdatum : 02/11/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel 2 meerjarenbegroting SJNV 2023-2024,(22e0002081) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2023-2024 van de Stichting Jeugd Noord 

Veluwe ten behoeve van de subsidieverlening aan de Stichting jeugd Noord Veluwe; 

2. Het tekort van € 506.800,00 in 2023 en van € 693.800,00 in 2024 te dekken vanuit 

de programmagelden jeugd. 

3. Vast te stellen € 2.009.300,00 als subsidieplafond 2023 voor de activiteiten die de 

Stichting Jeugd Noord Veluwe uitvoert in Ermelo 

Besluitdatum : 07/11/2022 
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Openbaar \ . C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning uitgebreid voor wijzigen bestemming van agrarisch 

naar wonen en het bouwen van een vrijstaande woning en een twee onder één 

kapwoning op de locatie Lageveld 7,(22e0001430) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

Lageveld 7 in het kader van functieverandering; 

2. Een landschapsplan door initiatiefnemer te laten opstellen door een daartoe deskundig 

bureau; 

3. Aanwezige milieuvergunning(en) te laten intrekken; 

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

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

5. Deze toezegging maximaal één jaar geldig te verklaren. 

Besluitdatum 08/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Veldwijk deelgebied A, toestemming vervreemding,(22e0002158) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Instemmen met overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Anterieure 

overeenkomst van deelgebied A, Veldwijk aan de marktpartij; 

2. Instemmen met positieve beoordeling van het voorontwerp stedenbouwkundig plan 

voor deelgebied A, Veldwijk 

Besluitdatum 08/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Renovatie muziektent 't Weitje,(22e0002122) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

1. Akkoord te gaan met renovatie van muziektent ’t Weitje zoals beschreven n dit 

voorstel 

2. Gelet op de in dit geval specifiek vereiste expertise af te wijken van het inkoopbeleid 

door de opdracht voor renovatie enkelvoudig aan te besteden bij de in het register van 

de Monumentenwacht Gelderland opgenomen firma Hulshof uit Aarlanderveen 

3. Bij evenementen op ‘t Weitje waarbij de muziektent gebruik wordt, in de toekomst een 

bijdrage in de onderhoudslasten te vragen aan de organisator van het evenement ter 

grootte van 

€ 500,00 per dag. Dit op te nemen in de vergunningverlening en legesheffing en de 

organisatoren hierover vooraf zorgvuldig te informeren. 

4. De gemeenteraad voor te stellen om een krediet ter beschikking te stellen van € 

125.000,00. 

S. De kapitaallasten mee te nemen in de Kadernota 2024 

08/11/2022 
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Openbaar \ 2 CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Btw-gevolgen Vernieuwbouw Dialoog en Nieuwbouw de Zanderij,(2220002131) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van dit informatiememo en dit ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Besluitdatum 08/11/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel Project Initiatie Document financiën sociaal domein,(22e0002148) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het Project Initiatie Document financiën sociaal domein; 

2. In te stemmen met het werven van een projectleider / adviseur voor uitvoering van de 

opdracht 

3. Het college onderstreept het belang van een integrale aanpak, zoals beschreven in het 

eerder op 18 oktober 2022 door het college vastgestelde (overkoepelende) 

“procesvoorstel College-programma, prioritering en taakstellingen” (zaaknr. 

02330000044178). 

Besluitdatum 08/11/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Schriftelijke vragen HEE, tijdelijke omgevingsvergunning Fokko Kortlanglaan 

112,(22e0002123) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van HEE22 over de aanvraag 

tijdelijke omgevingsvergunning Fokko Kortlanglaan 112. 

2. De brief met kenmerk 02330000140955 verzenden aan de fractie van HEE22 via de 

oriffie 

Besluitdatum 08/11/2022   
  


