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Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Zienswijze 3e begrotingswijziging 2023 GGDNOG,(22e0001683) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen zienswijzebrief e220028577 in te dienen op de 3e 

begrotingswijziging 2023 GGDNOG 

2. Raadsvoorstel e220028436 en ontwerp-raadsbesluit e220028437 voor te leggen aan 

de agendacommissie voor behandeling en besluitvorming door de gemeenteraad. 

3. Een bedrag van € 15.393,00 te dekken uit de stelpost indexering 6008010/PTLO17. 

Besluitdatum 31/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp ALV VNG Gelderland,(22e0001699) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1.In te stemmen met het verslag van de kascontrolecommissie en vaststelling 

jaarrekening 2021 (agendapunt 5.1 en 5.3). 

2.In te stemmen met de benoeming van twee leden voor de kascontrolecommissie 2023 

(agendapunt 5.2). 

3.In te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2022-2025 (agendapunt 

5.4). 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling MIZ/FG&I 

Onderwerp Actualisatie inkoopbeleid,(22e0001744) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui 1. In te stemmen met het de actualisatie van het inkoopbeleid. 

2 .Het inkoopbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

  

  

  

    

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Laad- en plaatsingsvisie elektrificeren mobiliteit ‚(22e0001724) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de aanvullende vragen. 

2. Alsnog akkoord te gaan met de visie en het raadsvoorstel en -besluit en ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden. 

3. Akkoord te gaan met het ontwerp-verzamelverkeersbesluit (e220032423) voor het 

reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto's. 

4. Akkoord te gaan met het publiceren van het verzamelverkeersbesluit 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Invorderingsbeschikking Julianalaan 123-8 illegaal chalet tweede gedeelte,(22e0001710) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een invorderingsbeschikking te nemen op grond van artikel 5:37 Awb en de verbeurde 
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dwang-sommen van in totaal € 3.000,- in te vorderen wegens het niet naleven van de 

last onder dwangsom de dato 16 december 2020, kenmerk e200046944. 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Invorderingsbeschikking Julianalaan 123 ‚(22e0001712) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

dwangsommen van in totaal € 15.000,-- in te vorderen wegens het niet naleven van de 

last onder dwangsom de dato 30 oktober 2020, kenmerk e200042575 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden op uren om les te geven op 

hondenschool op perceel Harderwijkerweg 220,(22e0001412) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De omgevingsvergunning voor het verruimen van de lestijden te verlenen. 

2. In de uitgaande brief expliciet opnemen wat wethouder Van Veen recent al mondeling 

met betrokkene heeft besproken, namelijk dat de onderhavige verschuiving van lestijden 

op geen enkele manier betekent, dat sprake kan zijn van enige verlenging van de 

gedoogbeschikking. 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp afronding grondtransactie Parc Viventra, UWOON, Barthimeus, gemeente Ermelo,(2015- 

00402) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Akkoord te gaan met de verschillende grondtransacties op Parc Viventra zoals 

beschreven in dit voorstel. 

Besluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Gezamenlijk traject Nota Sociaal Domein en de kernboodschap,(22e0001729) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een kernboodschap vast te stellen voor de drie EHZ-gemeenten voor het gezamenlijke 

traject voor het opstellen van de Nota Sociaal Dom: 

2. In te stemmen met 

a.het opstellen van een Nota Sociaal Domein; 

b.het bijbehorende participatietraject; 

c.de voorgestelde planning; 

d.het informatiememo aan de raad aan te bieden. 

3. Het college deelt de ambitie van wethouder B om terwille van de beoogde 

integraliteit ook de domeinen onderwijs, sport en cultuur hierbij te betrekken en zal ook 

aandacht geven aan preventie. 

(geanonimiseerd)
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[LBesluitdatum 06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Stand van zaken statushouders,(22e0001740) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling voor het 

huisvesten van statushouders. 

2. De onderhavige informatie opnemen n de tweewekelijkse informatiememo aan de 

raad. 

Besluitdatum : _06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beantwoording vragen Horsterweg 64/5t 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met beantwoording van de vragen Stichting 

aan wethouder van Veen omtrent bouwplan appartementen Horsterweg 64; 

2. Dit besluit openbaar te maken; 

3. De informatiememo aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum : 06/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Sluiten allonge op AOK Horsterweg,(22e0001652) 

Openbaar ja 

soort College 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Besluitdatum 

Besluit (reeds genomen op 23 augustus 2022, maar behorend bij punt Beantwoording 

vragen Frederikstate) 

1. De overeenkonst met E 3.v. ten behoeve van de 

ontwikkeling van 22 appartementen aan de Horsterweg 64 te Ermelo vast te stellen; 

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

Horsterweg 64; 

3. Dit besluit openbaar te maken tegelijk met de beantwoording van de brief van de 

stichting 

4. De informatiememo kan nu aan de raad worden aangeboden (bijlage 4). 

06/09/2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  


