
Besluitenlijst college over de periode 21 tot en met 27 september 2022 enn 

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar e \ . CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Functieverandering Garderenseweg 301,(22e0001677) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de voorgenomen wijziging op het functieveranderingsplan aan de 

Garderenseweg 301, mits het landschappelijke goed wordt ingepast. 

2. Een landschapsplan voor deze ontwikkeling te laten opstellen door initiatiefnemer. 

Besluitdatum 27/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Verzoek tot overname van gronden CPO door gemeente,(22e0001845) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Niet in te stemmen met het verzoek tot overname van de gronden van het CPO door 

de Gemeente Ermelo. 

2. Kennis te nemen van de informatiememo aan de raad (e220035136). 

3. In te stemmen met het versturen van de brief (e220035136). 

Besluitdatum 27/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beslissing op bezwaar,(22e0001 779) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

Conform bijgaande brief het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren 

27/09/2022 
  

  

  

  

  

Afdeling MIZ/FIN 

Onderwerp ontevredenheid raadsbesluit geen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB), 

2 2e0001855) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de verzending van de conceptbrief aan 

Besluitdatum : 27/09/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp 4e Bestuursrapportage 2022,(22e0001860) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2022 

2. De 4e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad. 

3. Na te gaan of besluitvorming over de budgetaanpassing Onderzoeken 

spoorwegovergangen via de Bestuursrapportage past binnen de door de raad 

vastgestelde financiële verordening (antwoord: ja, dit is conform deze verordening). 

Besluitdatum : 27/09/2022 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Openbaar e \ . CM 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Afweging woningbouwplannen ronde 2022 - uitgestelde plannen Hamburgerweg en 

Telgterweg,(22e0001861) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de aanpassingen aan de woningbouwplannen Hamburgerweg 78 

en Telgterweg 226. 

2. De raad hierover mettertijd - conform de in het voorstel aangegeven planning - bij te 

praten 

Besluitdatum 27/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Realisatie kantoorgebouw Oude Nijkerkerweg 169,(22e0001722) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De raad voor te stellen in te stemmen met de realisatie van een kantoorgebouw aan de 

Oude Nijkerkerweg 169 en deze toe te voegen aan de lijst met categorieën van gevallen 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is. 

Besluitdatum 27/09/2022 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "De Heivlinder",(22e0001854) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu 1. De raad voor te stellen om het gewijzigde bestemmingsplan ’De Heivlinder” 

(NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0403) te herstellen als vervanging van het geschorste plan 

(NL.IMRO.0233.BpHeivlinder-0402). 

2. Het gewijzigde bestemmingsplan “’De Heivlinder”’ (NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0403) 

niet opnieuw ter visie te leggen, nu het gaat om een ondergeschikte wijziging en 

verbeterde motivering. 

Besluitdatum 27/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Verordening Fysieke leefomgeving Ermelo,(21e0002647) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van de informatiememo en het gewijzigde raadsvoorstel inzake de 

vaststelling Verordening Fysieke Leefomgeving Ermelo. 

Besluitdatum 27/09/2022 
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Openbaar C 2 

N 

ermelo 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Schriftelijke vragen PE over budget Plus blok (markt 2.0),(22e0001885) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PE over budget 

Plus blok. 

2. Na te gaan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het dak en de brief op dat 

punt aan te vullen. Als geen sprake is van onderhoudsverplichtingen voor de gemeente 

kan de brief daarna verzonden worden. 

3. De beantwoording in handen te stellen van de raad. 

Besluitdatum : 27/09/2022   
  


