Openbare besluitenlijst collegevergadering week 7
Openbare besluitenlijst
Zaaknr Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
de raad een voorstel te doen
voor wijziging van de
percentageregeling kunst in de
openbare ruimte.

82999

2 - Actief in Epe

Wijziging verordening
percentageregeling

82781

1 - Opgroeien in Epe

Bestuurlijke samenwerking openbaar Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
onderwijs Veluwe
de raad voor te stellen in te
stemmen met de bestuurlijke
samenwerking van het
openbaar onderwijs op de
Veluwe en de daarvoor
benodigde aktes en de
samenwerkingsovereenkomst.
Het betreft de Stichting
Onderwijs Alliantie Veluwe en
Omstreken, de Stichting Proo
Noord-Veluwe en de Stichting
Voortgezet Onderwijs
Noordoost-Veluwe.

83552

7 - Duurzaamheid

Zienswijze luchthavenbesluit
Lelystad
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Het college heeft besloten in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de Gelderse
zienswijze met betrekking tot
het Ontwerpbesluit tot wijziging
van het Luchthavenbesluit
Lelystad en daarop aanvullend,
gehoord hebbende de raad,
een Eper zienswijze in te
dienen.

83160

1 - Opgroeien in Epe

Begroting 2019 en
meerjarenprognose 2020-2023 van
de RSG Noordoost-Veluwe

Het college heeft besloten de
gemeenteraad voor te stellen
om de begroting 2019 van de
RSG Noordoost-Veluwe goed
te keuren.

83568

1 - Opgroeien in Epe

Begroting 2019 en
meerjarenprognose 2020-2023 van
Stichting Proo Noord-Veluwe

Het college heeft besloten de Dhr. E. Visser
gemeenteraad voor te stellen
om bij de behandeling van de
begroting 2019 van de
Stichting Proo geen zienswijze
kenbaar te maken.

82973

6 - Epe op orde

Financiële afwikkeling project
reconstructie Hoofdweg Emst

Het college heeft kennis
genomen van de onvoorziene
financiële uitgaven en
verwachte overschrijding
binnen het project
'Reconstructie Hoofdweg
Emst'. De eindverantwoording
zal plaatsvinden in de
jaarrekening 2019. De
gemeenteraad wordt middels
een informatienota over de
verwachte overschrijding en
procedure geïnformeerd.

Dhr. R.A.J. Scholten

82881

11 - Bestuur en
organisatie

Toegankelijkheid stemlokalen

Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
om de raad te informeren over
de toegankelijkheid van
stemlokalen in de gemeente
Epe voor mensen met een
beperking

Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA
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Dhr. E. Visser

82495

8 - Toezicht en
handhaving

Beslissing op bezwaar

Er is bezwaar gemaakt tegen Dhr. drs. B.J. Aalbers
een last onder dwangsom om
het niet-recreatieve verblijf in
een recreatiewoning te
beëindigen en beëindigd te
houden. Het college heeft
besloten om het bezwaarschrift
conform het advies van de
commissie voor de
Bezwaarschriften ongegrond te
verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten
(Laarstraat te Emst).

81666

11 - Bestuur en
organisatie

Managementletter 2018

Het college heeft kennis
Dhr. R.A.J. Scholten
genomen van de
managementletter 2018.
Tevens heeft het college
besloten deze
managementletter ter
kennisname aan te bieden aan
de raad via de commissie
Planning en Control.

81383

1 - Opgroeien in Epe
3 - Zorg en opvang
10 - Weer aan het werk

Actieprogramma Sociaal Domein

Het college heeft besloten om
het Actieprogramma Sociaal
Domein 2019-2022 vast te
stellen en de raad hierover te
informeren middels een
informatienota.
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Dhr. E. Visser
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

81206

11 - Bestuur en
organisatie

Gegevensbescherming Werkprogramma privacy 2019

Het college heeft besloten het
werkprogramma privacy
2019 vast te stellen. Het
werkprogramma is
geactualiseerd. Met het
vaststellen van het nieuwe
werkprogramma wordt
uitvoering gegeven aan het
Privacybeleidskader van de
gemeente Epe.

Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA

80160

11 - Bestuur en
organisatie

Aanbesteding
raadsinformatiesysteem

Het college heeft besloten
onderzoek te doen naar het
meest geschikte
raadsinformatiesysteem en de
aanbesteding van het
raadsinformatiesysteem uit te
stellen tot 2020

Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA

79996

9 - Bedrijvigheid

Aanvraag subsidie
beleefweekeinden IVN

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
voor het project
'Beleefweekeinden' van IVN
een subsidie toe te kennen van
maximaal € 7.500.

80730

5 - ruimte en wonen

Vragen fractie Gemeentebelangen

De fractie Gemeentebelangen
heeft vragen inzake plaatsing
zendmast Wilgenweg te Epe
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.
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Dhr. R.A.J. Scholten

