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Openbaar \ > C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Openstelling VNG vacatures september 2022,(22e0001928) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1.Kennis te nemen van de openstelling van vacatures binnen de VNG en desgewenst te 

besluiten zich kandidaat te stellen voor één van de vacatures. 

Besluitdatum 13/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Stationsstraat 22-24, bezwaarschrift tegen handelsreclame,(22e0001943) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de Bezwaarschriftencommissie d.d. 19 augustus 

2022; 

2. Genoemd advies integraal over te nemen; 

3. Te besluiten het bestreden besluit in stand te laten: 

- Met vermelding van de juiste artikelen uit wet- en regelgeving met betrekking tot de 

grondslag van de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame 

aan de Stationsstraat 22 en 24 te Ermelo; 

- Onder aanvulling van de motivering zoals uiteengezet in het advies van de 

bezwaarschriftencommissie en 

- Onder afwijzing van het verzoek om vergoeding voor proceskosten: 

4. Bezwaarde te informeren overeenkomstig bijgaand concept besluit op bezwaar 

(corsanummer e220034924). 

Besluitdatum 13/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp KDV 't Paddestoeltje besluit einde handhavingsprocedure,(22e0001948) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  Geen uitvoering te geven aan het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen 

aan Stichting Prokino Kinderopvang met betrekking tot KDV t Paddestoeltje, omdat uit 

het inspectierapport van de GGD (toezichthouder) de dato 15 september 2022 blijkt dat 

de overtreding van de artikelen 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang en artikel 

8 lid 3 van het Besluit kwaliteit kinderopvang, is beëindigd. 

  

  

  

Besluitdatum 13/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp KDV De Blokkendoos last onder dwangsom,(22e0001947) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Op basis van het inspectierapport van de GGD (hierna: toezichthouder) de dato 15 

september 2022 en de ingediende zienswijze van stichting Prokino Kinderopvang te 

concluderen dat de overtreding door deze stichting van de artikelen 1.50 lid 2 Wet 

kinderopvang en artikel 3 lid 3 onder d van het Besluit kwaliteit kinderopvang 

(pedagogisch beleidsplan), is beëindigd, met betrekking tot KDV Blokkendoos te Ermelo, 

zodat op dit punt geen verdere uitvoering wordt gegeven aan het voorgenomen 

dwangsombesluit dat bij brief van 22 juli 2022 kenbaar s gemaakt aan de stichting (er 

wordt geen dwangsom opgelegd). 
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Openbaar 

  

  

ermelo 

  

Besluitdatum 

2. Een last onder dwangsom op te leggen aan Stichting Prokino Kinderopvang, waarbij 

deze stichting wordt gelast de overtreding van de artikelen 1.50b en 1.600 lid 1 Wet 

kinderopvang en artikel 4 lid 2 en 3 onder a en b van het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie (voorschoolse educatie), te beëindigen en beëindigd te 

houden, met betrekking tot KDV Blokkendoos te Ermelo, aangezien uit het 

inspectierapport van de toezichthouder de dato 15 september 2022 blijkt dat deze 

overtreding nog niet is beëindigd. 

De hoogte van dwangsom te bepalen op een éénmalige dwangsom van 

€ 4.000,- en de begunstigingstermijn te bepalen op twee weken, conform de 

beleidsregels handhaving kinderopvang. 

3. Op basis van het inspectierapport van de toezichthouder de dato 15 september 2022 

en de ingediende zienswijze van stichting Prokino Kinderopvang te concluderen dat de 

overtreding door deze stichting van de artikelen 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet 

kinderopvang en artikel 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang (inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker), is beëindigd, met betrekking tot KDV Blokkendoos te Ermelo, zodat 

op dit punt geen verdere uitvoering wordt gegeven aan het voorgenomen 

dwangsombesluit dat bij brief van 22 juli 2022 kenbaar is gemaakt aan de stichting (er 

wordt geen dwangsom opgelegd). 

4 Een last onder dwangsom op te leggen aan Stichting Prokino Kinderopvang, waarbij 

deze stichting wordt gelast de overtreding van de artikelen 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 

en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang en artikel 4 lid 3 onder c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang (veiligheids- en gezondheidsbeleid), te beëindigen en beëindigd te houden, 

met betrekking tot KDV Blokkendoos te Ermelo, aangezien uit het inspectierapport van 

de toezichthouder de dato 15 september 2022 blijkt dat deze overtreding nog niet i 

beëindigd. 

De hoogte van de onder dwangsom te bepalen op een éénmalig bedrag van € 4.000,- en 

de begunstigingstermijn te bepalen op één week, conform de beleidsregels handhaving 

kinderopvang. 

13/10/2022 
  

  

  
Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/WON/ERM 

KDV Bambino besluit einde handhavingsprocedure,(22e0001951) 

ja 

College 

Geen uitvoering te geven aan het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen 

aan Stichting Prokino Kinderopvang met betrekking tot KDV Bambino, omdat uit het 

inspectierapport van de GGD (toezichthouder) de dato 15 september 2022 blijkt dat de 

overtreding van de artikelen 1.50 lid 1 en 2 en 1.60° lid 1 Wet kinderopvang en artikel 8 

lid 3 van het Besluit kwaliteit kinderopvang, is beëindigd. 

13/10/2022 
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Openbaar e \ . CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp KDV Buitenbos einde handhavingsprocedure,(22e0001953) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Geen uitvoering te geven aan het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen 

aan Stichting Prokino Kinderopvang met betrekking tot KDV Buitenbos, omdat uit het 

inspectierapport van de GGD (toezichthouder) de dato 15 september 2022 blijkt dat de 

overtreding van de artikelen 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang en artikel 8 

lid 3 van het Besluit kwaliteit kinderopvang, is beëindigd 

Besluitdatum 13/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit toezichthouder project Theseus,(22e0001965) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De volgende projectmedewerkers van het project Theseus per direct tot 

wederopzegging of tot 31 december 2023 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 

L e 

2. De toezichthoudende bevoegdheid van de volgende projectmedewerker in te trekken 

per 5 oktober 2022; 

r 

Besluitdatum 13/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp PID herontwikkeling Herderlaan 51, De la Reystraat 38 en 134,(22e0002015) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met het project initiatiedocument (PID) voor de herontwikkeling van 

Herderlaan 51, De la Reystraat 38 en 134. 

Besluitdatum 18/10/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp PID realisatie Kindcentrum Klokbeker en Augustinusschool,(22e0002018) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   Beslui 

Besluitdatum 

1. In te stemmen met het Project Initiatiedocument (PID) voor de realisatie van het 

Kindcentrum van basisscholen De Klokbeker en de Augustinusschool inclusief 

kinderopvang als onderdeel van de herontwikkeling van het Callunagebied. 

2. Het college acht het van belang om de locatiekeuze i.v.m. diverse andere 

ontwikkelingen in Ermelo-Zuid n samenhang te bezien vanuit een integrale ruimtelijke 

visie op het totale gebied. 

18/10/2022 
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Openbaar \ > C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Actualisatie beleid en verordening sociale woningbouw,(22e0002016) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1.De gemeenteraad voor te stellen om 

. De discussienota actualisatie beleid en verordening sociale woningbouw te bespreken. 

b. De “Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019" in te trekken 

(e180049564). 

C. De “Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2022 vast te stellen 

(e220037962). 

d. Te bepalen dat de verordening, genoemd onder punt 2, in werking treedt met ingang 

van de 8e dag na publicatie. 

e. Te bepalen dat de verordening, genoemd onder punt 1, gelijktijdig wordt ingetrokken 

met het inwerking treden van de nieuwe verordening. 

f. De “Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2019 in te trekken (e180049516). 

9. De “Beleidsnotitie sociale woningbouw Ermelo 2022 vast te stellen (e220037029). 

2. Voor projecten waarvoor in 2022 een anterieure overeenkomst is gesloten de sociale 

koopgrens van 1 januari 2023 te laten gelden. 

Besluitdatum 18/10/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Huurcompensatie culturele partners voor De Dialoog,(22e0001878) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het budget voor de huurcompensatie structureel per 2023 te verhogen met € 

78.000,00 voor culturele activiteiten, die zowel gedurende het gehele jaar als op 

bepaalde dagen plaatsvinden in De Dialoog 

2. Het bovengenoemde budget toevoegen aan het subsidieplafond voor culturele 

projecten. 

3. Na dit besluit de bijgevoegde brief te sturen aan de culturele partners over de 

huurcompensatie. 

Besluitdatum 18/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Proces waarin de integraliteit en volgordelijkheid van het collegeprogramma, prioritering 

en taakstellingen worden beschreven.‚(22e0002023) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het voorliggende procesvoorstel; het college acht het van belang 

de uitkomsten van de diverse trajecten zoveel mogelijk op te nemen in de Kadernota 

2024 die in het voorjaar van 2023 wordt opgesteld. 

2. De gemeenteraad en de ondernemingsraad te informeren over dit proces door middel 

van bijgaande memo (e220039788). 

Besluitdatum 18/10/2022   
  


