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Openbaar e \ . CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Vragen beeldvormende tafel 21 september 2022 - zienswijze 3e begrotingswijziging 

GGDNOG 2023,(22e0001949) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de informatie over de zienswijze 3e begrotingswijziging 

GGDNOG 2023, inclusief beantwoording vragen beeldvormende tafel 21 september 

2022. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 05/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Invulling VNG vacatures,(22e0001877) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van de voorgestelde invulling van vrijkomende (bestuurs)functies bij de 

VNG. 

Besluitdatum 05/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Rodeschuurderwegje 9-11,(22e0001921) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Rodeschuurderwegje 9-11° 

(e220027675) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

2. De raad door middel van bijgevoegde informatiememo (2220027718) met 

planbeschrijving (2220027720) 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 overeenkomst voor de functiewijziging 

(e210032513). 

  

  

  

Besluitdatum 11/10/2022 

Afdeling MIZ/FG&I 

Onderwerp Protocol cameratoezicht in en om de gemeentelijke gebouwen EHZM,(22e0001906) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Voorlopige vaststelling van het protocol cameratoezicht in en om de gemeentelijke 

Besluitdatum 

gebouwen van EHZM en intrekking van bestaande protocollen; 

2. Na (voorlopige) besluitvorming door de colleges en het bestuur het protocol ter 

instemming (via de BOR) voor te leggen aan de OR-en. Na verkregen instemming van de 

(B)OR het voorlopige besluit automatisch om te zetten in een definitief besluit. 

11/10/2022 
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Openbaar \ > C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling binden adviesrecht raad Omgevingswet,(22e0001963) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen de bevoegdheden die onder de huidige Wro bij het college van 

iggen, ook onder de Omgevingswet aan het college te delegeren 

2. Hiertoe d.m‚v. bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel en -besluit een delegatiebesluit 

(raadsvoorstel e220017614) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluitdatum 11/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Delegatiebesluit Omgevingswet,(22e0000865) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen de bevoegdheden die onder de huidige Wro bij het college van 

B&W liggen, ook onder de Omgevingswet aan het college te delegeren. 

2. Hiertoe d.m.v. bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel en -besluit een delegatiebesluit 

(raadsvoorstel e220017614) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluitdatum 11/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststellen bruidsschat minimum voor de overgangsfase naar het omgevingsplan 

Ermelo,(22e0001964) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   

Besluitdatum 

1. In te stemmen met de Bruidsschat minimum (onderdeel tijdelijke omgevingsplan) 

zoals opgenomen in bijlage 2 waarbij: 

a.de regels die niet relevant zijn voor Ermelo uit de bruidsschat gehaald zijn; 

b. de bruidsschat is aangepast aan de instructieregels vanuit het Besluit kwaliteit 

leefomgeving op die onderdelen waar strijdigheden ontstaan met dit Besluit kwaliteit 

leefomgeving; 

c.tijdelijke woningbouw in de overgangsfase blijft aangesloten bij de huidige 

systematiek, zodat deze beschermd blijft totdat hier een expliciete keuze over gemaakt 

wordt in het definitieve omgevingsplan. 

2.De juridische procedure te starten met als doel de bruidsschat minimum vast te stellen 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet zodat deze hierna gelijk 

opgenomen kan worden in het omgevingsplan Ermelo. 

11/10/2022 
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3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Collegevoorstel OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving),(22e0001950) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel (e220035000) en -besluit (e220035045). 

  

2. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief (e220035039) op het advies van de 

adviesraden sociaal domein 

3.Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Elburg in haar rol als gastheergemeente Volksgezondheid om te besluiten tot 

het aangaan van contracten en andere verplichtingen in het kader van de regionale 

ondersteuning van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), onder de navolgende 

condities: 

a. alvorens verplichtingen aan te gaan zoekt de gemeente Elburg afstemming met de 

andere dee|nemende gemeenten; 

b. dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid als genoemd in artikel 160, lid 1 onder d 

en e, van de Gemeentewet; 

«. het college van B en W van de gemeente Elburg heeft ingestemd heeft met dit 

mandaat. 

4.Volmacht c.q. machtiging te geven aan de burgemeester van de gemeente Elburg om in 

het kader van de uitvoering van het hiervoor bedoelde besluiten alle deelnemende 

gemeenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

S. De burgemeester van Elburg de bevoegdheid te geven om binnen de organisatie van 

de gemeente Elburg iemand volmacht te verlenen en te machtigen bij het aangaan van 

verplichtingen in het kader van de regionale ondersteuning van Opgroeien in een 

Kansrijke Omgeving (OKO). 

Besluitdatum : 11/10/2022 

  

    


