
Besluitenlijst college over de periode 16 tot en met 22 november 2022 S D 

  

  

  

  

  

Openbaar . 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Stadsvernieuwingsurgentie bewoners Oranjepark,(22e0002142) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Akkoord te gaan met het verlenen van een stadsvernieuwingsurgentie aan bewoners van 

Oranjepark 2, 4 en 10 voor maximaal 2 jaar. 

Besluitdatum 17/11/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Vaststelling tarieven persoonsgebonden budget (pgb) beschermd wonen per 1 januari 

2023,(22e0002159) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De hoogte van de tarieven voor een persoonsgebonden budget beschermd wonen vast 

Besluitdatum 

te stellen conform bijlage 1. 

2. Deze wijziging per 1 januari 2023 in werking te laten treden. 

17/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/WON/ERM 

Ontwerpbestemmingsplan Watervalweg 136,(22e0002130) 

ja 

College 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Watervalweg 136 en 1362, 

NL.IMRO.0233.BPwatervalwg1 36-0301; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Watervalweg 136 en 1362 vrij te geven voor het 

vooroverleg en de terinzagelegging; 

3. Geen inspraak toe te passen op het ontwerpbestemmingsplan Watervalweg 136 en 

136; 

4. In te stemmen met de anterieure overeenkomst; 

5. Wethouder RO te mandateren voor het - op basis van de collegebehandeling - zo 

nodig doorvoeren van eventuele tekstuele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. 

6. De raad met bijgevoegde informatiememo (02330000142117) in kennis te stellen van 

de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. 

  

  

  

  

Besluitdatum 17/11/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar invorderingsbeschikking Buitenbrinkweg 14-125,(22e0002173) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 4 november 
  

2022, kenmerk 99990000082534, dat is uitgebracht naar aanleiding van het bezwaar 

var e van ARAG Rechtsbijstand namens de bezwaarmaker, tegen de 

bij brief van 25 mei 2022 opgelegde invorderingsbeschikking vanwege het in strijd met 

het bestemmingsplan gebruiken van het recreatieverblijf met bijbehorende gronden aan 

de Buitenbrinkweg 14-125 te Ermelo voor bewoning. 

2. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren. 

3. Het onder 1. genoemde advies over te nemen en het bezwaarschrift van 

bezwaarmaker ongegrond te verklaren. 

4. Het bestreden besluit, de invorderingsbeschikking d.d. 25 mei 2022 (kenmerk: 

(geanonimiseerd)
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Openbaar 

  

x 

ermelo 
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Besluitdatum 

02330000120350), in stand te laten. 

S. Het verzoek van de vertegenwoordiger van bezwaarmaker om proceskostenvergoeding 

af te wijzen. 

17/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

MIZ/BEL 

Eenmalige machtiging zitting vovo 21 november a.5.‚(22e0002276) 

ja 

College 

Verzoek om bijgaande machtiging met documentnummer 02330000145861 goed te 

keuren inzake de vertegenwoordiging van het college op maandag 21 november .S. in 

de voorlopige voorziening van e 7 cen verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen van 42 appartementen aan de Prinsenhof 

18/11/2022 

(geanonimiseerd)

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

MIZ/DS 

Bezwaar PGB individuele begeleiding,(22e0002140) 

ja 

College 

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren v‚w.b. de gronden aan welke reeds is 

tegemoetgekomen in het later genomen besluit van 9 augustus 2022; 

3. Het bezwaar ongegrond verklaren voor zover het betrekking heeft op het niet 

toekennen van de reiskosten en het bestreden besluit in stand laten. 

21/11/2022 

  

  

  

  

  

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Brief St. Doeh inzake melding verkeer Horloseweg,(22e0002179) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de bijgevoegde concept-antwoordbrief. 

Besluitdatum 22/11/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Haspel 27 - 37 last onder dwangsom permanente bewoning,(22e0002165) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren van het recreatie-verblijf aan 

Besluitdatum 

de Haspel 27-37 vanwege bewoning van dit recreatieverblijf n strijd met het 

bestemmingsplan. 

2. Conform het integraal handhavingsbeleid de begunstigingstermijn te bepalen op 8 

maanden en de hoogte van de dwangsom te bepalen op € 5.000,-- per maand met een 

maximum van € 60.000,-- 

22/11/2022 
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Openbaar > 

C M { 

y 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Besluiten AB ODNV inzake fusie met OVIJ en begrotingswijzigingen ter 

kennisname.‚(22e0002180) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van het definitieve besluit tot een fusie tussen ODNV en OVIJ en het 

definitieve besluit begrotingswijzigingen 2022 

Besluitdatum 22/11/2022 

Afdeling DIR 

Onderwerp e bestuursrapportage 2022 Meerinzicht,(22e0002240) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2022, inclusief de eerste 

begrotingswijziging 2022, van Meerinzicht. 

2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijzebrief nr. e220044367 in te dienen op 

de 1e Bestuursrapportage 2022, inclusief 1e begrotingswijziging, 2022 Meerinzicht. 

3. De brief alvast in concept te verzenden naar het bestuur Meerinzicht i.v.m. verzoek 

uiterlijk vóór 1 december 2022 te reageren. 

4. Het raadsvoorstel en -besluit inzake de zienswijzebrief ter behandeling en 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

5. De budgettaire gevolgen voor Ermelo mee te nemen in de 5e Bestuursrapportage 2022 

Ermelo. 

  

  

Besluitdatum 22/11/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp 5e Bestuursrapportage 2022 Ermelo,(22e0002255) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2022. 

2. De 5e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad. 

  

  

  
Besluitdatum 22/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Update Fokko Kortlanglaan/Horsterweg/Dr. Scheurerlaan,(2220002239) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad te informeren met een informatiememo omtrent de toezeggingen in project 

Besluitdatum 

Hoek Fokko Kortlanglaan / Horsterweg / Dr. Scheurerlaan (e220043283); 

2. De raad te informeren omtrent de ondertekening van de anterieure overeenkomst op 4 

oktober in relatie tot een negatief welstandsadvies op 23 september 2022. 

22/11/2022 
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Openbaar h 

C \\Í/, 

x 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel PVE Gemeentewerf,(22e0002251) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het geoptimaliseerde programma van eisen van de gemeentewerf; 

Besluitdatum 

2. Mandaat te verlenen aan wethouder Weidema om, binnen de uitgangspunten van 

gemeenteraad en college, besluiten te nemen over het project optimalisatie 

gemeentewerf in de nu voorliggende onderzoeksfase; 

3.Het huidige collegevoorstel en bijlagen te delen met de ondernemingsraad. 

22/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/LEV/ERM 

Informatiememo kapitaallasten en investeringen onderwijshuisvesting d.d. 17 november 

2022,(22e0002252) 

ja 

College 

1. Kennis te nemen van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen van 

onderwijshuisvesting in de gemeente Ermelo (juni 2022). 

2. De raad hierover te informeren door middel van een informatiememo 

22/11/2022 

  

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/WON/ERM 

Subsidieregeling onderhoud en restauratie gemeentelijke monumenten Ermelo 

2023,(22e0002244) 

ja 

College 

1. De Subsidieregeling onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten 

gemeente Ermelo in te trekken. 

2. De Subsidieregeling onderhoud en restauratie gemeentelijke monumenten Ermelo 

2023 vast te stellen. 

3. De raad hierover te informeren door middel van een informatiememo. 

22/11/2022 

  

  


