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300486

5 - Ruimte en wonen

Ongegrondverklaring van een
bezwaarschrift

Het college heeft
Dhr. M.P. Wiersinga
overeenkomstig het advies van
de commissie voor de
Bezwaarschriften besloten om
een bezwaarschrift tegen een
geweigerde
omgevingsvergunning voor de
activiteit 'kappen' aan de
Oenerweg ongegrond te
verklaren.

300101

10 - Weer aan het werk

Bezwaarschrift Participatiewet

Het college heeft besloten het Dhr. E. Visser
bezwaarschrift gericht tegen de
toekenning van de bijstandsuitkering, in overeenstemming
met het advies van de
commissie van de
bezwaarschriften, ongegrond
te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

299583

10 - Weer aan het werk

Vroegsignalering van schulden

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
vroegsignalering van schulden
te implementeren.
Vroegsignalering is een
wettelijke taak op basis van de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanaf mei start de
voorbereidingsfase en in
september 2021 start de
daadwerkelijke uitvoering van
vroegsignalering.
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Portefeuillehouder

294938

3 - Zorg en opvang

Plaatsing extra AED

Het college heeft besloten om
het project HartslagNu uit te
breiden met één AED aan de
Eeuwhorstweg 8 in Vaassen.
Met een AED kan eerste hulp
verleend worden bij een
hartstilstand.

279226

1 - Opgroeien in Epe

Machtigen en mandateren DPG als
toezichthouder kinderopvang n.a.v.
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(Twm).

De Tijdelijke wet maatregelen Dhr. E. Visser
Covid-19 wijzigt de Wet
Dhr. dr. T.C.M. Horn
publieke gezondheid onder
meer door artikelen over de
COVID-bestrijding ook van
toepassing te verklaren op de
kinderopvang. Voor het
toezicht op de kinderopvang
volgens de Wet kinderopvang
heeft het college de directeur
publieke gezondheidszorg
(DPG) van de GGD Noord- en
Oost-Gelderland aangewezen
als toezichthouder. Dit toezicht
moet uitgebreid worden met
het toezicht op de tijdelijke
bepalingen in hoofdstuk Va,
artikel 58r van de Wet Publieke
Gezondheid. Deze uitbreiding
van de aanwijzing is van
administratieve aard.
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Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

299888

6 - Epe op orde

Definitieve vaststelling ontwerpplan
'rioolvervanging en herinrichting
Hoge Weerd fase 3 in Epe'

Het college heeft besloten de Dhr. drs. B.J. Aalbers
inspraaknota vast te stellen en
het ontwerpplan
'rioolvervanging en
herinrichting Hoge Weerd fase
3 in Epe' definitief vast te
stellen. Het college stelt
hiervoor een krediet
beschikbaar van € 1.304.780.

299216

3 - Zorg en opvang

GGD NOG
Conceptprogrammabegroting 2022

Het college heeft besloten de Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
raad voor te stellen in te
stemmen met de
Conceptprogrammabegroting
GGD NOG 2022. Ook heeft het
college besloten de raad voor
te stellen in te stemmen met
nieuw beleid voor de verhoging
van de inwonerbijdrage voor de
uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma en
de 1ste begrotingswijziging. De
raad wordt voorgesteld geen
zienswijzen in te dienen.
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297454

8 - Toezicht en
handhaving

Herziene beslissing op bezwaar
handhavingsverzoek

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in navolging van de uitspraak
van de Rechtbank Gelderland
van 1 februari 2021 het
bezwaar tegen de afwijzing van
een handhavingsverzoek
gegrond te verklaren. Het
college heeft daarbij besloten
om de eigenaar van een
handel in tractoren en
landbouwmachines een last
onder dwangsom op te leggen
van € 20.000,- per vier weken
met een maximum van
€ 100.000,- als de reparatie en
onderhoud van gebruikte en
nieuwe tractoren en
landbouwmachines na dinsdag
1 juni 2021 om 13.30 uur niet is
beëindigd en beëindigd is
gehouden.

4

