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Openbare besluitenlijst
Zaaknr Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

79916

3 - Zorg en opvang

Bestuursagenda GGD 2019-2023 en Het college heeft besloten in te Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
uitgangspunten GGD-begroting 2020 stemmen met de
Bestuursagenda 2019-2023 en
met de uitgangspunten voor de
GGD-begroting 2020. Het
college informeert de raad over
dit besluit met een
informatienota. In de
Bestuursagenda staan de
inhoudelijke uitgangspunten
voor de komende jaren. In de
uitgangspunten voor de GGDbegroting staan de financiële
en beleidsmatige
uitgangspunten voor de GGDbegroting van 2020.

77780

4 - Leefbaar en veilig

Wijziging APV - toevoegen artikel
woonoverlast
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Het college heeft het ontwerp Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA
van de verordening tot
wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
vastgesteld en bepaald dat dit
ontwerp gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage wordt
gelegd. In deze wijziging stelt
het college voor een artikel aan
de APV toe te voegen
waardoor de burgemeester
meer bevoegdheden krijgt bij
het bestrijden van
woonoverlast.

81011

7 - Duurzaamheid

Pilot grondstoffenplan

Het college heeft besloten de Dhr. drs. B.J. Aalbers
raad voor te stellen om de pilot
in het kader van het
grondstoffenplan niet uit te
voeren. Zij stelt de raad voor
om een nieuw
participatietraject te starten met
als resultaat een advies over
uitwerking van de ambities en
doelen uit het grondstoffenplan

80937

7 - Duurzaamheid

Zienswijze luchthavenbesluit
Lelystad

Het college heeft besloten de Dhr. drs. B.J. Aalbers
raad te raadplegen over het ter
inzage liggende Ontwerpbesluit
tot wijziging van het
luchthavenbesluit Lelystad en
de onderliggende
milieueffectrapportage.

76781

1 - Opgroeien in Epe
3 - Zorg en opvang

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Het college heeft besloten om
2018 Wmo en Jeugd
in te stemmen met de
verbeterpunten en acties naar
aanleiding van het
cliëntervaringsonderzoek
Jeugd en Wmo 2018 en de
raad hierover te informeren
middels een informatienota.

80470

5 - Ruimte en wonen

Vestiging zakelijk recht
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Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Het college heeft besloten een Dhr. R.A.J. Scholten
recht van opstal te vestigen
voor het leggen van kabels
achter de woningen aan de
Europalaan en Leenhofweg te
Epe.

80329

5 - Ruimte en wonen

Verzoek vergoeding planschade

Het college heeft besloten een Dhr. R.A.J. Scholten
verzoek om tegemoetkoming in
planschade toe te kennen.

77343

2 - Actief in Epe

Grenzeloos Actief

Het college heeft besloten om Dhr. R.A.J. Scholten
deel te nemen aan een
regionale
samenwerkingsstructuur om
het sport- en beweegaanbod
dat aansluit op de behoefte van
mensen met een beperking te
vergroten. Voor de bekostiging
van deze structuur is gekozen
voor scenario drie: de inzet van
een regionale coach (0,6 fte)
en een lokale coach (0,2 fte)

76416

2 - Actief in Epe

Uitvoeringsplan JOGG

Het college heeft kennis
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
genomen van het plan van
aanpak JOGG-Epe 2018-2020

80571

11 - Bestuur en
organisatie

WOZ-beschikkingen 2019

Het college heeft
kennisgenomen van de brief
van de Waarderingskamer,
waarin deze instemt met het
versturen van de WOZbeschikkingen 2019.
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Dhr. R.A.J. Scholten

