
Besluitenlijst college over de periode 9 tot en met 15 november 2022 e D 

  

  

  

  

  

Openbaar . 

C M { 

y 

ermelo 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen SGP over beoogde opvanglocatie asielzoekers (22e0002171) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SGP over de 

beoogde noodopvanglocatie asielzoekers 

Besluitdatum 09/11/2022 

Afdeling DIR 

Onderwerp Controleplan VIC 2022 Ermelo,(22e0002105) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het Controleplan VIC 2022 Ermelo vast te stellen 

Besluitdatum 10/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

MIZ/DS 

MIZ 18980, bezwaar besluit begeleiding, B (22e0002205) 

ja 

College 

1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen; 

2. Het bezwaarschrift als ongegrond aan te merken en het bestreden beslu 

laten onder aanvulling van motivering. 

(geanonimiseerd)

  n stand te 

  

  

Besluitdatum 10/11/2022 

Afdeling DIR 

Onderwerp IM aan College,(22e0002126) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van de status update lopend project inventarisatie historische graven en 

Besluitdatum 

opvallende grafbedekking. 

14/11/2022 
  

  

  
Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

  

MIZ/BEL 

Uitstel van betaling Telgterweg 224,(22e0002137) 

ja 

College 

Uitstel van betaling te verlenen tot zes weken na de beslissing op bezwaar tegen de 

genomen invorderingsbeschikking d.d. 14 september 2022 (kenmerk: 

02330000135546) dan wel, in geval het bezwaar wordt ingetrokken, tot zes weken na de 

datum van intrekking van dit bezwaarschrift. 

14/11/2022 
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Openbaar , 

C l { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Erfpachtovereenkomst school Driekansen De Lelie,(22e0002127) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met bijgaande concept akte van erfpacht e220042642 en medewerking 

Besluitdatum 

te verlenen aan de notariële afwikkeling hiervan. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om ondergeschikte wijzigingen door te voeren in 

de definitieve akte mocht dit een vereiste zijn van het college sanering zorginstellingen. 

3. De canon te betalen vanuit budget 6402030 Huisvesting speciaal onderwijs. 

14/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/LEV/ERM 

Verlengen Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage 2023- 

2026,(22e0002119) 

ja 

College 

1. De regionale samenwerking Maatschappelijke Stage te verlengen conform de 

Samenwerkingsovereenkomst 2023-2026 tussen gemeenten, welzijnsorganisaties en 

voortgezet onderwijs. 

2. Wethouder Hamstra mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst 

Maatschappelijke Stage 2023-2026 te ondertekenen. 

  

  

  

Besluitdatum 14/11/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Specifieke uitkering SPUK Aanpak energiearmoede 2022 en 2023,(22e0002129) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de vanuit het Rijk in 2022 ontvangen specifieke uitkering Aanpak 

   

Energiearmoede ter hoogte van € 322.525,00. 

2. Het bedrag in 2022 en 2023 n te zetten voor energieboxen en bijkomende services en 

subsidieregeling omwisselen koelkasten en aanschaf en aanbrengen isolatiematerialen. 

3. De uitgaven te dekken vanuit de ontvangen specifieke uitkering en de financiële 

gevolgen te verwerken in de 5e bestuursrapportage. 

  

  

  
Besluitdatum 14/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Opnieuw vaststellen vanwege wijziging beleid,(22e0002125) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De Beleidsregels verhoogde eenmalige energietoeslag Ermelo, Harderwijk en 

Besluitdatum 

Zeewolde 2022 - 2023 met terugwerkende kracht vast te stellen 

2. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in 

te trekken. 

14/11/2022 

    



Besluitenlijst college over de periode 9 tot en met 15 november 2022 e D 

  

  

Openbaar , 

C l { 

3J 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Betreft een informatiebrief aan de gemeenteraad waarin de voortgang inkoop jeugdhulp 

wordt beschreven.‚(22e0002202) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang implementatie jeugdhulp. 

Besluitdatum 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

14/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/WON/ERM 

Om over te kunnen gaan tot realisatie van de houtwal tussen te Eendenparkweg 27 en 29 

en de realisatie van het, t.0.v. de Eendenparkweg, achterliggende bos zijn aanvullend 

budget en een addendum op de anterieure overeenkomst met de huidige grondeigenaar 

benodigd‚(22e0002154) 

ja 

College 

1. In te stemmen met het addendum op de anterieure overeenkomst Eendenparkweg 27. 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van extra budget ter grootte van € 6.500,-, 

ten behoeve van uitvoering van het addendum op de anterieure overeenkomst 

Eendenparkweg 27. 

3. De budgettaire meerkosten op te vangen binnen hetzelfde bestuurlijk programma, 

zoals in het advies vermeld 

  

  

Besluitdatum 15/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Herontwikkeling Callunaterrein: Herderlaan 51, De la Reystraat 38 en 134. Relatie met 

andere ontwikkelingen Ermelo-Zuid,(22e0002195) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek van de samenhang van de 

Besluitdatum 

‘herontwikkeling van het Callunaterrein met andere ontwikkelingen in Ermelo-Zuid. 

15/11/2022 

  

  

  
Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/WON/ERM 

Woningmarktanalyse najaar 2022 en onderzoek woningmarktdashboard,(22e0002175) 

ja 

College 

1. Kennis te nemen van de Notitie behoefteonderzoek woningmarktdashboard. 

2. Akkoord te gaan met het voorstel om niet te investeren in een gemeentelijk 

woningmarkt-dashboard. 

3. Kennis te nemen van de woningmarktanalyse najaar 2022. 

4. De raad over bovenstaande punten te informeren door middel van bijgevoegde 

informatiememo. 

15/11/2022 
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Openbaar , 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Bestuurlijk wederhoor rekenkamer onderzoek duurzaamheid,(22e0002194) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Bijgevoegde brief met de bestuurlijke reactie toe te sturen naar de 

rekenkamercommissie (02330000142993); 

2. Bijgevoegde brief en bijlagen onder embargo te houden tot de rekenkamer het rapport 

heeft gepubliceerd. 

  

  

Besluitdatum 15/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Toekomstbestendig Veldzicht, samenwerkingsovereenkomst (Green Deal) en stand van 

zaken,(22e0002199) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De informatiememo “Op naar een toekomstbestendig Veldzicht” vast te stellen en deze 

door te sturen naar de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst ‘Green Deal” 

3. Wethouder Weidema te mandateren om de Green Deal op 16 november 2022 te 

ondertekenen. 

  

  

Besluitdatum 15/11/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Verordeningen Belastingen 2023,(22e0002198) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het raadsvoorstel en de conceptverordeningen 2023 ter vaststelling aan te bieden aan 

de raad. 

2. De portefeuillehouder financiën te machtigen tot het goedkeuren van de laatste 

wijzigingen naar aanleiding van de besluitvormig tijdens de Begrotingsraad. 

3. Het team Belastingen wordt gevraagd wethouder Van Veen nader te informeren over 

de technisch-juridische systematiek die ten grondslag ligt aan kostendekkende 

  

  

  
legesheffing 

Besluitdatum 15/11/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp P&C kalender 2023,(22e0002211) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de P&C planning 2023. 

Besluitdatum 

2. Ter kennisname aan de auditcommissie van 16 november 2022. 

15/11/2022 
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Openbaar , 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Raadsinformatiebrief over de besteding van een deel van de financiële middelen uit de 

meerjarenbegroting 2023-2026 voor het transparant maken van de 

begroting.‚(22e0002212) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de besteding van een deel van de financiële middelen (eenmalig € 

Besluitdatum 

150.000,00) voor externe hulp voor het transparant maken van de begroting. 

2. Het informatiememo aan de raad aan te bieden. 

15/11/2022 

  

  


