
Besluitenlijst college over de periode 14 tot en met 21 september 2022 n 

  

  

  

  

  

  

Openbaar ( , C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Volmacht AvA Afvalsturing Friesland,(22e0001777) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit E E E woethouder van de gemeente Oldebroek volmacht te verlenen om namens 

de gemeente Ermelo de Algemene Vergaderingen van Afvalsturing Friesland N.V. bij te 

wonen en stem uit te brengen. 

Besluitdatum : _14/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Meeboerserf 6,(22e0001721) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Meeboerserf 6, bestaande uit de 

geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0233.BPmeeboerserf6-0401 met bijbehorende bestanden, vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 612 lid 1 Wro 

vast te stellen voor het bestemmingsplan Meeboerserf 6. 

3. Het raadsvoorstel en -besluit ter vaststelling aanbieden aan de raad. 

Besluitdatum : 15/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Woo-verzoek beslissing op bezwaar overschrijding geluidsnormen Lazy 

Tiger,(22e0001761) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  1. Het Woo-verzoek toe te wijzen en de gevraagde documenten over twee weken te 

verstrekken, onder weglakking van gedeelten die niet voor openbaarmaking in 

aanmerking komen. 

2. De gevraagde geluidsopname van de hoorzitting d.d. 21 april 2022 integraal te 

verstrekken. 

  

  

  

Besluitdatum 14/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Project Initiatie Document Opvang vluchtelingen Oekraïne, herzien 08- 

2022,(22e0001713) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de herziene versie van het Project Initiatie Document Langdurige 

Besluitdatum 

opvang vluchtelingen Oekraine; 

2. In te stemmen met het beschikbaar blijven stellen van medewerkers voor het project; 

3. Het PID aan te bieden aan de raad samen met het informatiememo (e220033286) 

15/09/2022 
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Openbaar e \ > CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Wegenlegger ter visie legging,(22e0001739) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de tervisielegging van de wegenlegger met bijbehorende kaarten. 

Besluitdatum 15/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Korpersteeg 15, 15a en 17,(22e0001735) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Korpersteeg 15, 15a en 17, bestaande 

uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0233.BPKorpersteeg17-0401 met bijbehorende bestanden, 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 Korpersteeg 15, 15a en 17. 

Besluitdatum 15/09/2022 

Afdeling DIV/DIM 

Onderwerp Voortgangsverslagen toezichtrapporten informatiebeheer Ermelo 2020 en 

informatiebeheer Domein Sociaal Meerinzicht 2018-2020,(22e0001717) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Korpersteeg 15, 15a en 17, bestaande 

uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0233.BPKorpersteeg17-0401 met bijbehorende bestanden, 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 Korpersteeg 15, 15a en 17. 

Besluitdatum 15/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen SGP, handhaving gebruik Hof van Minemeu,(22e0001807) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SGP over 

handhaving op het gebruik van ‘Hof van Minemeu’. 

2. De brief via de griffie in handen stellen van de SGP en in afschrift aan de overige 

fracties. 

  

  

    

Besluitdatum : 20/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noord-Veluwe,(22e0001813) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het raadsvoorstel en -besluit, de bodemkwaliteitskaart, de nota bodembeheer en het 

delegatievoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

Besluitdatum : _20/09/2022 
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Openbaar e \ > CM 

N 

ermelo 

Afdeling DIR 

Onderwerp Klachtenrapportage,(22e0001799) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Klachtenrapportage 2021 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 20/09/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Mandaatbesluit Meerinzicht 2022,(22e0001800) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit aan het college: 

1. Het Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022 

met het bijbehorende bevoegdhedenregister (kenmerk 02330000136214) vast te stellen. 

aan de burgemeester: 

1. Het Mandaatbesluit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan bestuur Meerinzicht 2022 

met het bijbehorende bevoegdhedenregister (kenmerk 02330000136214) vast te stellen. 

Besluitdatum 20/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Aanvulling onderzoek zoekzones grootschalige woningbouw, (22e0001686) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   Beslui 

1. Aanvullend onderzoek uit te voeren naar zoekzones grootschalige woningbouw; 

2. Daarmee de resultaten van het (geheime) onderzoeksrapport aan te vullen; 

3. In te stemmen met de aanpak in het PID (e220033329); 

4, De kosten van ongeveer € 12.000,-- te dekken uit budget 6803040; 

S. De raad te informeren via een informatiememo (2220034314). 

  

  

  

  

  

Besluitdatum 20/09/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Platform ervaringsdeskundigen Ermelo,(22e0001814) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de voorbereiding Platform ervaringsdeskundigen Ermelo en rol 

van de PWT. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 20/09/2022 

Afdeling COLL 

Onderwerp Afwijzing aanvraag bijstand te verstrekken voor de te betalen 

belastingaanslag.‚(22e0001774) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Conform het advies van de bezwaarcommissie het bezwaarschrift ongegrond verklaren 

en het bestreden besluit in stand laten onder aanvulling van motivering. 

2. In te stemmen met de verzending van de brief. 
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