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Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

300361

6 - Epe op orde

Vaststelling beleidsregel Uitwegen

Het college heeft besloten om
de 'Beleidsregel Uitwegen'
definitief vast te stellen.

Dhr. M.P. Wiersinga

306092

5 - Ruimte en wonen

Sociale woningbouw Suikerbrink

Het college heeft besloten het
initiatief van Triada om sociale
huurwoningen te realiseren in
Vaassen (Suikerbrink/Meester
Tiemanstraat) positief te
benaderen. Het college heeft
tevens besloten Triada te
verzoeken een
participatietraject te laten
doorlopen.

Dhr. M.P. Wiersinga

305894

10 - Weer aan het werk

Bezwaarschrift Participatiewet

Het college heeft besloten
Dhr. E. Visser
overeenkomstig het advies van
de commissie voor de
Bezwaarschriften:
1. een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit van 15 januari
2021, over de verrekening van
een bedrag per maand
ingaande 1 januari 2021 ter
aflossing van de schuld,
ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en
2. een bezwaarschrift tegen de
brief van 11 februari 2021 niet
ontvankelijk te verklaren.
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303670

7 - Duurzaamheid

Overeenkomst Verduurzaming
Bedrijventerrein On E Target

Het college heeft, in afwijking
van het gemeentelijk
inkoopbeleid, besloten de
opdracht voor onderzoeken
naar de technische
haalbaarheid van twee
collectieve zonneprojecten op
bedrijventerrein Eekterveld en
Kweekweg en de
diepteanalyses Kweekweg en
Eekterveld enkelvoudig
onderhands aan te besteden
aan On E Target.

302756

11 - Bestuur en
organisatie

Afhandeling beveiligingsincident 0day exploit Hafnium

Het college heeft besloten om Dhr. dr. T.C.M. Horn
de gemeenteraad te
informeren over de afhandeling
van het beveiligingsincident 0day exploit Hafnium

289754

1 - Opgroeien in Epe

Compensatie eigen bijdrage
peuterspeelzaalwerk en VVE
gedurende 2e lockdown

Het college heeft besloten dat Dhr. E. Visser
ouders zonder
kinderopvangtoeslag worden
gecompenseerd voor de
betaalde eigen bijdrage voor
het reguliere en VVE
peuterspeelzaalwerk
gedurende de sluiting in de 2e
lockdown (16 december 2020
t/m 7 februari 2021). Hiervoor
worden middelen overgemaakt
aan Koppel-Swoe en KOM
Kinderopvang, die dit
vervolgens doorbetalen aan de
ouders.
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Dhr. E. Visser

301808

5- Ruimte en wonen

Vragen fractie Gemeentebelangen

De fractie Gemeentebelangen Dhr. M.P. Wiersinga
heeft vragen inzake vergunning
aanvragen ingediend. Het
college stelt de antwoorden
vast.
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