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Openbaar . 

C l { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp CV vaststelling bp Koningin Emmalaan 1,(22e0002245) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het gewijzigde bestemmingsplan Koningin Emmalaan T 

Besluitdatum 

bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0233.BPKonEmmalaan1-0401 en met bijbehorende zienswijzennota , langs 

elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen 

2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro 

vast te stellen voor het bestemmingsplan Koningin Emmalaan 1. 

3. Hogere grenswaarde vast te stellen voor een nieuw te bouwen woning op het perceel 

EMLOO F11409 aan de Koningin Emmalaan, ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, 

23/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/WER/ERM 

Eendenparkweg 9 beslissing op bezwaar verlenging begunsti 

ja 

College 

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

2022, kenmerk 99990000083712, dat is uitgebracht naar aanleiding van het 

bezwaarschrift tegen het besluit van 13 juli 2022, kenmerk 02330000130122, tot 

verlenging van de begunstigingstermijn inzake de opgelegde last onder dwangsom 

wegens onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven op recreatiepark ‘De Vuurdoorn’ 

te Ermelo. 

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

bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Het bestreden besluit, d.d. 13 juli 2022 (kenmerk: 02330000130122), in stand te laten. 

23/11/2022 

  

ingstermijn,(22e0002243) 

  

  

  

  

  

  

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Publieksversie Integrale Verordening Sociaal Domein (IVSD),(22e0002274) 

Openbaar j 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de publieksversie Integrale verordening sociaal domein. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 23/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Intrekking besluit toekenning Eenmalige energietoeslag en terugvordering,(22e0002230) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Advies commissie voor bezwaarschriften overnemen 

Besluitdatum 
23/11/2022 
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Openbaar h 

C \\Í/, 

x 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Verspreide woningen cluster Horst,(22e0002229) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Verspreide woningen cluster Horst” 

Besluitdatum 

(02330000144722) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

2. De raad door middel van bijgevoegde informatiememo (02330000141459) met 

planbeschrijving (02330000141462) op de hoogte te stellen van de ter inzagelegging; 

3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan 

wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten 

worden; 

4. In te stemmen met de anterieure overeenkomsten voor de functiewijzigingen 

(02330000114772, 0233000011328 02330000115635 en 023300001 14493. 

23/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluitdatum 

S/LEV/ERM 

Beantwoording Schriftelijke vragen Eén Ermelo over de dierenweide landgoed 

Veldwijk,(2220002298) 

ja 

College 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen aan Eén-Ermelo. 

2. Het antwoord in handen te stellen van de griffie ter afdoening richting de fractie. 

28/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/WER/ERM 

Convenant Districtelijk ondermijningsteam Noord- en Oost Gelderland,(22e0002246) 

ja 

College 

In te stemmen met het convenant districtelijk ondermijningsteam Noord- en Oost- 

Gelderland. 

  

  

  

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing toezichthouders Wabo, APV en BRP,(220002288) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit | e coördinator toezichthouders en boa's, met terugwerkende 
(geanonimiseerd)

kracht per Ì november 2022 en voor de duur van zijn dienstverband bij de gemeente, 

zowel namens het college van burgemeester en wethouders als namens de 

burgemeester, aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de 

Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen. 

2 , mnet ingang van 1 januari 2023 en voor de duur van zijn 

dienstverband bij de gemeente, zowel namens het college van burgemeester en 

wethouders als namens de burgemeester, aan te wijzen als toezichthouder op grond van 

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde lid en 5:13 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie 

(geanonimiseerd)
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Openbaar 

  

x 

ermelo 

< \\\13 

  

Besluitdatum 

Personen. 

28/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/WER/ERM 

Memo wijziging Wgr,(22e0002326) 

ja 

College 

1, Kennis te nemen van de informatie voor de diversen avond 30 november 2022 en de 

wijzigingen in de Wgr. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad 

  

  

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel Overeenkomst recht van opstal mast KPN achter Leuvenumseveld 

9,(22e0002204) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een overeenkomst (02330000096217/e210031878) zakelijk recht van opstal aan te 

gaan voor een telecommast nabij Leuvenumseveld 9 ten behoeve van KPN. 

2. Een retributievergoeding te vragen van € 5.000,00 met een jaarlijkse indexering per 1 

Januari 2024 van 2%. En voor medegebruik € 1.000,00 te vragen per operator. 

3. Het opstalrecht te laten gelden voor een termijn van 15 jaren met 

verlengingsmogelijkheid. 

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp collegevoorstel weigering aanvraag ontheffing gesloten verklaring Oude Arnhemse 

Karweg,(22e0002213) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De aanvraag ontheffing gesloten verklaring Oude Arnhemse Karweg van 

E e weigeren. 

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Collegevoorstel intrekken besluit ‘'Nadere Regels om te anticiperen op de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen',(22e0002237) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het besluit ‘Nadere Regels om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 

(geanonimiseerd)

Besluitdatum 

toeslagen' van 12 april 2022 intrekken. 

28/11/2022 
    

(geanonimiseerd)
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Openbaar > 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp AB ODNV 24 november 2022,(22e0002277) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de AB agenda van de ODNV van 24 november 2022; 

Besluitdatum 

2. Kennis te nemen van de ambtelijke advisering over de stukken. 

28/11/2022 

  

  

  

  

  

  

  

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Contract nazorg (ex-)gedetineerden periode 2023-2024,(22e0002321) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Instemmen met het contract nazorg ex-gedetineerden periode 2023 - 2024 met Stichting 

de Ontmoeting 

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Uitspraak beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen,(22e0002306) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het beroep ongegrond te verklaren. 

Besluitdatum : 28/11/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp BW Update participatietraject Nota Sociaal Domein,(22e0002356) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met bijgevoegde infographic en deze ter informatie door te geleiden naar 

de raad. 

  

  

  

Besluitdatum 28/11/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Verzoek uitstel betaling dwangsommen parkeren Lazy Tiger,(22e0002320) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Uitstel van betaling te verlenen aan Lisuda Vastgoed B.V. voor het betalen van de 

Besluitdatum 

verbeurde dwangsommen van in totaal € 15.000,- tot vier weken na de uitspraak in de 

beroepsprocedure tegen de last onder dwangsom en invorderingsbeschikking (ARN 

20/6558 GEMWT) bij de rechtbank. 

2. In te stemmen met het versturen van de brief 'reactie op verzoek uitstel betaling’ met 

kenmerk 0233000014538 

28/11/2022 
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Openbaar . 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Collegevoorstel evaluatie aanbesteding Wmo voorzieningen met bijlagen,(22e0002275) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de ‘Evaluatie aanbesteding Wmo-voorzieningen Noord-Veluwe en 

Besluitdatum 

Zeewolde’. 

2. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen. 

3. De gemeenteraad te informeren over de evaluatie en de genomen maatregelen. 

28/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

  

S/WER/ERM 

Invorderingsbeschikking (220002283) 

ja 

College 

Een invorderingsbeschikking te nemen op grond van artikel 5:37 Awb en de verbeurde 

dwangsom van in totaal € 1.000,-- in te vorderen wegens het niet naleven van de last 

onder dwangsom de dato 5 april 2019, kenmerk e190015254. 

  

  

  

  

Besluitdatum 28/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Antwoordbrief bewoners de verbinding,(22e0002318) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de bijgevoegde ontwerp-reactiebrief. 

Besluitdatum 28/11/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bezwaar beëindiging Bbz-voorbereidingsperiode,(22e0002322) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

2. Het bestreden besluit, inzake de beëindiging van de Bbz-voorbereidingsperiode, in 

stand te laten. 

  

  

  
Besluitdatum 28/11/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Informatiememo uitspraak in hoger beroep,(22e0002260) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State over het planschadeverzoek op genoemd adres. 

2. Kennis te nemen van deze uitspraak voor het college. 

Besluitdatum 28/11/2022   
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Openbaar > 

C l { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Addendum Prestatieafspraken Ermelo 2023 gemeente Ermelo, UWOON en De Groene 

Draad,(22e0002305) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het Addendum Prestatieafspraken Ermelo 2023 (e220041679) met UWOON en De 

Besluitdatum 

Groene Draad vast te stellen. 

2. De raad hierover te informeren door middel van een informatiememo (e220041682). 

28/11/2022 

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

MIZ/BEL 

Afboeken diverse invorderingen,(22e0002339) 

ja 

College 

In genoemde invorderingszaken de openstaande bedragen afboeken wegens ontbreken 

verhaal en het tegengaan van eventuele extra kosten. 

28/11/2022 
  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

S/WON/ERM 

Collegevoorstel ter inzage + vvgb,(22e0002311) 

ja 

College 

1. In te stemmen om het ontwerp-besluit inzake Dr. Holtropstraat 102 ter inzage te 

leggen gedurende een periode van 6 weken waarmee de realisatie van 5 sociale 

koopwoningen mogelijk gemaakt wordt (toevoeging van drie woningen); 

2. De raad middels raadsvoorstel e220016391 voor te stellen om ten behoeve van 

woningbouwproject Dr. Holtropstraat 102 een verklaring van geen bedenkingen af te 

  

  

  

  

geven (WVGB). 

Besluitdatum 29/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel 14 september,(22e0002319) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het ontwerp ruimtelijke onderbouwing, inclusief besluit hogere grenswaarde ter 

Besluitdatum 

inzage te leggen behorende bij dit plan; 

2.In te stemmen met het besluit hogere grenswaarde; 

3.De raad middels raadsvoorstel e2 10030509 voor te stellen een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven (VVGB); 

4.In te stemmen met het bepalen van nieuwe deadlines voor dit project; 

5.Dit besluit openbaar te maken. 

29/11/2022 
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Openbaar h 

\ Í3 
x 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Sluiten AOK,(22e0002309) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De overeenkomst met de Steunvereniging ten behoeve van de ontwikkeling van 3 

vrijstaande woningen en behoud van de schoolmeesterswoning aan de Zeeweg 98 Ermelo 

vast te stellen; 

2. In te stemmen met ondertekening van de in de bijlage opgenomen 

overeenkomst Zeeweg 98 (e220038435); 

3. In te stemmen met het nemen van een besluit hogere grenswaarde op de zuidgevels 

voor twee woningen van 49 dB, vanwege de Zeeweg; 

4 In te stemmen om het ontwerp bestemmingsplan, inclusief besluit hogere grenswaarde 

ter inzage te leggen behorende bij dit plan; 

S. Door het vaststellen van de anterieure overeenkomst en in te stemmen met besluit 

hogere grenswaarde, kan het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en kan 

stap 2 uit het afwegingskader afgerond worden; 

6. Dit besluit (behoudens de inhoud van de anterieure overeenkomst) openbaar te maken; 

7. De informatiememo aan te bieden aan de raad (e220031 145). 

  

  

Besluitdatum 29/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerp-bestemmingsplan en anterieure overeenkomst De Beek 125.,(22e0002328) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Te constateren dat het bijgevoegde ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen voor de 

Beek 125 een voldoende basis vormt voor een ter inzage te leggen ontwerp- 

bestemmingsplan. 

2. Het bijgevoegde concept van de anterieure overeenkomst met bijlagen voor de Beek 

125 vast te stellen nu deze een goede basis vormt voor de te ondertekenen definitieve 

anterieure overeenkomst. 

3. Wethouder Van Veen te mandateren om namens het college de (tekstuele) 

aanscherpingen en correcties, die nodig zijn om beide documenten met bijlagen 

compleet te maken, te accorderen vóór de daadwerkelijke terinzagelegging 

respectievelijk ondertekening. 

  

  

  

Besluitdatum 29/11/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel last onder dwangsom De Hooge Riet,(22e0002323) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de zienswijzen die bij brieven van 31 oktober 2022 namens 

  

Heijmans Vast-goed B.V. en aannemingsbedrijf Draisma B.V. zijn ingediend door N 

e van Feltz Advocaten, en van de ambtelijke beoordeling van 

deze zienswijzen, die leidt tot een aanpassing van het voorgenomen handhavingsbesluit, 

zoals verwoord in beslispunt 2; 

2 Heijmans Vastgoed B.V. en aannemingsbedrijf Draisma 

B.V. een drietal lasten onder dwangsom op te leggen, met betrekking tot het 

rijksmonumentale hoofdgebouw 'De Hooge Riet’ aan de Hooge Riet 2 t/m 66, 

inhoudende dat 

A. alle kasten die zijn verwijderd in het hoofdgebouw, teruggeplaatst dienen te worden 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Openbaar 

  

x 

ermelo 

< \\\13 

  

  Besluitdatum 

conform de omgevingsvergunning de dato 18 mei 2021, kenmerk e210003266, of het 

door de gemeente goed te keuren alternatief wordt gerealiseerd, door aan de voorzijde 

van De Hooge Riet een informatiebord te plaatsen met foto’s en teksten om de historie 

van De Hooge Riet goed zichtbaar te maken, alsmede meerdere kleinere foto’s (één per 

wanddeel) aan te brengen verspreid over de wandvlakken van de entreehal. Het gaat om 

foto’s die iets van het interieur tijdens het gebruik als sanatorium laten zien, als 

compensatie voor de in afwijking van de vergunning gesloopte dubbele kastenwanden. 

De begunstigingstermijn te bepalen op tien weken (n.a.v. de ingediende zienswijze) en 

de hoogte van de dwangsom op € 10.000,-- per (deel van een) week met een maximum 

van € 50.000,-. 

8. alle handgrepen die zijn verwijderd, en die voorhanden zijn en op basis van het 

onderzoek van de restaurateur van de stalen ramen geacht kunnen worden nog 

bruikbaar te zijn, dienen te worden geplaatst op de stalen ramen in het hoofdgebouw. 

De begunstigingstermijn te bepalen op twee weken en de hoogte van de dwangsom op € 

5.000,- per (deel van een) week met een maximum van € 25.000,-. 

C. de kleurstelling van de voorzijde van het hoofdgebouw dient te worden uitgevoerd 

conform de verleende omgevingsvergunning van 18 mei 2021, kenmerk e210003266 en 

het kleurhistorisch advies van B De voorzijde van het gebouw zijn alle 

‘bouwdelen die vanaf de Dokter van Dalelaan/landschapstuin aan de voorkant zichtbaar 

zijn, inclusief de paviljoens. De begunstigingstermijn te bepalen op tien weken en de 

hoogte van de dwangsom op € 10.000,-- per (deel van een) week met een maximum van 

€ 50.000,-. 

3. Af te zien van het voornemen om een last onder 

dwangsom op te leggen voor het verwijderen van de dakdoorvoeren in het voordakvlak, 

aangezien deze overtreding inmiddels is beëindigd. 

29/11/2022 

(geanonimiseerd)

  

    


