Openbare besluitenlijst collegevergadering week 24
Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

307683

11 - Bestuur en
organisatie

1e Voortgangsrapportage 2021

Het college heeft besloten in te Dhr. M.P. Wiersinga
stemmen met de
voortgangsrapportage 2021 en
de rapportage over de
uitvoering van aangenomen
moties en amendementen.

313614

7 - Duurzaamheid

Regionale brief informateur inzake
Lelystad Airport

Het college heeft besloten in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de verzending
door de regio van een brief aan
de informateur met de oproep
het besluitvormingsproces
omtrent de opening van
Lelystad Airport te
heroverwegen en dit bij de
vorming van het nieuwe
kabinet te betrekken.

313584

11 - Bestuur en
organisatie

VNG algemene ledenvergadering
juni 2021

Het college heeft besloten in te Dhr. dr. T.C.M. Horn
stemmen met de voorstellen
van het bestuur van de VNG
voor de algemene
ledenvergadering op 16 juni
2021. Tevens heeft het college
een collegelid aangewezen die
namens de gemeente aan de
stemming deelneemt.

312057

10 - Weer aan het werk

Bezwaarschrift Participatiewet

Het college heeft besloten het Dhr. E. Visser
bezwaarschrift gericht tegen
een besluit tot afwijzing van
een aanvraag om bijstand voor
levensonderhoud, in
1

Portefeuillehouder

overeenstemming met het
advies van de commissie van
de bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te
laten onder vermelding van de
juridische grondslag.
312038

10 - Weer aan het werk

Bezwaar participatiewet; besluit
proceskosten vergoeden

Het college heeft besloten het Dhr. E. Visser
verzoek om
proceskostenvergoeding in het
kader van twee ingediende
bezwaarschriften toe te
kennen.

311288

1 - Opgroeien in Epe

(Corona) steun speeltuin &
wijkvereniging de Kouwenaar

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
speeltuin & wijkvereniging de
Kouwenaar een bijdrage te
leveren van € 15.021,35 uit de
herstel- en stimuleringsagenda
coronacrisis om de continuïteit
te waarborgen. Daarnaast
heeft het college besloten in te
stemmen met het vervangen
van het hekwerk en daarvoor
een bedrag van € 19.000
beschikbaar te stellen.

310464

5 - Ruimte en wonen

Ontwerp bestemmingsplan
Landgoed Vlasbeek

Het college heeft besloten om Dhr. M.P. Wiersinga
in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Landgoed
Vlasbeek. Het
bestemmingsplan voorziet in
de uitbreiding van Landgoed
Vlasbeek met 1 hectare nieuwe
natuur en de verschuiving van
het huidige bouwvlak.
2

300163

10 - Weer aan het werk

Controleplan Tijdelijke
overbruggingsregeling (Tozo)

Het college heeft besloten het
Controleplan Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandigen (Tozo) vast te
stellen.

309508

7 - Duurzaamheid

Vragen fractie Gemeentebelangen

De fractie Gemeentebelangen Dhr. drs. B.J. Aalbers
heeft vragen inzake Diftarrestafval ingediend. Het college
stelt de antwoorden vast.

259196

11 – Bestuur en
organisatie

Mogelijk maken leasefiets
medewerkers gemeente Epe

Het college heeft, in het kader Dhr. dr. T.C.M. Horn
van het terugdringen van de
CO2 uitstoot veroorzaakt door
het woon-werkverkeer en het
vitaal houden van haar
medewerkers, besloten in te
stemmen met het mogelijk
maken van een leasefiets voor
de medewerkers van de
gemeente Epe. Het college
mandateert de directie voor de
uitvoering van dit besluit.

3

Dhr. E. Visser

Openbaar besluit van de burgemeester week 24
313878

4 – Leefbaar en veilig

De burgemeester heeft vanuit Dhr. dr. T.C.M. Horn
efficiëntie redenen besloten
dat gemeentelijk
toezichthouders uit Apeldoorn
in de gemeente Epe toezicht
mogen houden op de
zogeheten quarantaineplicht
op inreizigers uit zeer
hoogrisicogebieden,
voortkomende uit de Tijdelijk
Wet Maatregelen Covid 19. De
gemeente Apeldoorn pakt deze
tijdelijke taak op voor meerdere
Veiligheidsregio Noord- Oost
Gelderland gemeenten.

Mandaat toezichthouders gemeente
Apeldoorn voor handhaven
quarantaineplicht
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