Openbare besluitenlijst collegevergadering week 22
Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

307481

5 - Ruimte en wonen

Vaststelling bestemmingsplan
Hoofdstraat 41 Epe

Het college heeft besloten om
de raad voor te stellen om het
bestemmingsplan Hoofdstraat
41 Epe ongewijzigd vast te
stellen. Tegen dit
bestemmingsplan zijn tijdens
de ter inzage legging geen
zienswijzen ingediend. Het
vaststellen van een
exploitatieplan is voor dit plan
niet nodig.

Dhr. M.P. Wiersinga

309924

5 - Ruimte en wonen
9 - Bedrijvigheid

Uitwerkingsplan
stimuleringsbudgetten corona

Het college heeft ingestemd
Dhr. E. Visser
met het uitwerkingsplan voor de Dhr. M.P. Wiersinga
extra inzet op accountmanagement economie
(€ 80.000,-), de extra inzet op
uitvoering woningbouwprogramma (€ 240.000,-), een
stimuleringsfonds versnelde
uitvoering actieprogramma
economische visie
(€ 100.000,-) en een
stimuleringsfonds versnelde
uitvoering investeringen gericht
op versterking lokale economie
en toerisme; Project Veluwe op
één (€ 1.100.000,-).
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Het uitwerkingsplan wordt
bekostigd uit de stimuleringsbudgetten die onderdeel zijn
van de herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis.
307573

8 - Toezicht en
handhaving

Besluit handhavingsverzoeken
Nonnenbos

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
de gemeenteraad te informeren
over de afhandeling van de
handhavingsverzoeken
vanwege de plaatsing van een
hekwerk en afsluiting van
paden bij het Nonnenbos in
Vaassen.

266063

2 - Actief in Epe

Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties - regeling

Het college heeft besloten om Dhr. M.P. Wiersinga
de huurders van de gymlokalen
kwijtschelding te verlenen voor
de periode 1 januari – 31 maart
2021.

236825

11 - Bestuur en
organisatie

Informatiebeveiligingsplan BRP

Het college heeft besloten om Dhr. dr. T.C.M. Horn
het informatiebeveiligingsplan
voor de Basisregistratie
personen (BRP) 2021 vast te
stellen en het oude
informatiebeveiligingsplan BRP
2016 in te trekken.

303217

5 – Ruimte en wonen

Vragen fractie CDA

De fractie CDA heeft vragen
Dhr. M.P. Wiersinga
inzake de verkeerssituatie op
de Tongerenseweg in Epe
(vervolg) ingediend. Het college
stelt de antwoorden vast.
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304963

8 - Toezicht en
handhaving

Vragen fractie Gemeentebelangen

De fractie Gemeentebelangen Dhr. drs. B.J. Aalbers
heeft vragen inzake het
permanent bewonen van
recreatiewoningen ingediend.
Het college stelt de antwoorden
vast.
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