Openbare besluitenlijst collegevergadering week 13
Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

225569

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

Actieprogramma Sociaal Domein
2021

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
het Actieprogramma Sociaal
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Domein 2021 vast te stellen en
de gemeenteraad hierover te
informeren via een
informatienota.

284939

11 - Bestuur en
organisatie

Beslissing op bezwaarschrift tegen
Wob besluit

Het college heeft besloten om
een bezwaarschrift tegen een
Wob-besluit, in
overeenstemming met het
advies van de commissie voor
de Bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren.

265202

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

Nadere regels cliëntenparticipatie
Sociaal Domein gemeente Epe

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
in te stemmen met de concept Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Nadere regels
cliëntenparticipatie Sociaal
Domein gemeente Epe, waarin
de stichting Adviesraad Sociaal
Domein wordt aangewezen als
adviesorgaan van de
gemeente Epe op het gebied
van de beleidsdomeinen die
direct of indirect zijn
gerelateerd aan de uitvoering
van de Wmo, Jeugdwet,
Participatiewet en Wsw. De
concept Nadere regels worden
voor een periode van 6 weken
ter inzage gelegd.
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Portefeuillehouder

Dhr. dr. T.C.M. Horn

250190

5 - Ruimte en wonen

Machtiging Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen
onroerende zaken (Wkpb)

Het college stelt de raad voor Dhr. drs. B.J. Aalbers
om het college te machtigen tot
het verrichten van alle
handelingen in verband met de
verplichtingen die bij of
krachtens artikel 15 van de
Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken zijn
opgelegd aan de
gemeenteraad, waarbij
(onder)machtiging is
toegestaan.

263617

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie VVD

De fractie VVD heeft vragen
Dhr. drs. B.J. Aalbers
over de snelfietsroute
Apeldoorn-Vaassen-Epe
participatie en nut en noodzaak
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.

255018

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie VVD

De fractie VVD heeft vragen
over de brandveiligheid Eper
Veste en vergelijkbare
woonsituaties ingediend. Het
college stelt de antwoorden
vast.

265571

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie VVD

De fractie VVD heeft vragen
Dhr. drs. B.J. Aalbers
over het ontwerp
bestemmingsplan buitengebied
(herstelplan) ingediend. Het
college stelt de antwoorden
vast.
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Dhr. drs. B.J. Aalbers

276230

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie Dorpspartij

De fractie Dorpspartij heeft
vragen inzake windturbines in
relatie tot de wespendief
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.
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Dhr. drs. B.J. Aalbers

