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Programma

Onderwerp

Samenvatting

312937

2 - Actief in Epe

Verlenging subsidieregeling jeugd

Het college heeft besloten om de
Dhr. M.P. Wiersinga
subsidieregeling jeugd gemeente
Epe 2019 te verlengen tot 1 januari
2022. De evaluatie van de
subsidieregeling wordt uitgevoerd
in het eerste kwartaal van 2022.

316887

10 - Weer aan het werk Ondertekening convenant
vroegsignalering

Het college heeft besloten het
landelijke convenant
vroegsignalering te ondertekenen.

Dhr. E. Visser

316026

4 - Leefbaar en veilig

Cessie overeenkomst nav
machtiging VNOG claim
truckfabrikanten

Het college heeft besloten in te
stemmen met de
cessieovereenkomst aangaande
de VNOG claim truckfabrikanten.

Dhr. dr. T.C.M. Horn

315414

8 - Toezicht en
handhaving

Beslissing op bezwaar
handhavingsverzoek

Het college heeft besloten om het Dhr. drs. B.J. Aalbers
bezwaar tegen de afwijzing van
een handhavingsverzoek nietontvankelijk te verklaren.
Bezwaarmaker is geen
belanghebbende (Holleweg te Epe)

315275

8 - Toezicht en
handhaving

Handhavingsuitvoeringsprogramma
2021

Het college heeft besloten om het Dhr. drs. B.J. Aalbers
Handhavingsuitvoeringsprogramma Dhr. dr. T.C.M. Horn
2021 vast te stellen en dit ter
kennis te brengen van de raad.
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma ziet op bouwen,
ruimtelijke ordening, openbare
ruimte, APV en Drank- en Horeca.
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Portefeuillehouder

314949

1 - Opgroeien in Epe

Convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel

Het college heeft besloten in te
stemmen met het convenant Wet
wijziging woonplaatsbeginsel en
deze te ondertekenen. De raad
wordt hierover geïnformeerd
middels een informatienota.

Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

313527

1 - Opgroeien in Epe
3 - Zorg en opvang

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Het college heeft besloten in te
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
2021 Wmo en Jeugd
stemmen met de rapportage over
de resultaten cliëntervaringsrapporten Wmo en Jeugd 2021 en
de resultaten van de enquêtes vrij
te geven voor publicatie. Daarnaast
wordt de raad geïnformeerd
middels een informatienota.

311831

1 - Opgroeien in Epe

Jaarverantwoording kinderopvang
2020

Het college heeft besloten de
Dhr. E. Visser
jaarverantwoording Kinderopvang
Epe 2020 vast te stellen. Dit is een
wettelijke verplichting en moet
worden toegezonden aan de
Inspectie van het Onderwijs. De
jaarverantwoording geeft een beeld
van de kwaliteit van de uitvoering
en van het toezicht en de
handhaving van de kinderopvang
door de gemeente.
De verantwoording wordt ook ter
kennisgeving naar de raad
verzonden.

311440

5 - Ruimte en wonen

Beleidsregel 'bewoning van
recreatieverblijven

Het college heeft besloten om de
Dhr. M.P. Wiersinga
beleidsregel 'bewoning van
recreatieverblijven in schrijnende
situaties' vast te stellen en de raad
hierover te informeren.
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307732

1 - Opgroeien in Epe

Wijziging machtiging Collectieve
Opdracht Routeervoorziening
(CORV)

Het college heeft besloten om
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
machtiging te verlenen aan de
administratief medewerker van het
Centrum voor Jeugd en Gezin Epe
om namens de gemeente Epe een
verzoek tot onderzoek bij de Raad
voor de Kinderbescherming in te
dienen alsmede notificaties te
ontvangen middels de Collectieve
Opdracht Routeer Voorziening
(CORV).

303421

5 - Ruimte en wonen

Cultuurhistorische inventarisatie

Het college heeft besloten om in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de archeologische
waarden- en verwachtingenkaart
en de cultuurhistorische
kenmerkenkaart en het
bijbehorende toelichtende RAAPRAPPORT 3536 ‘ … langs onzen
weg gaat het bouwland allengs in
heide over ...’ Erfgoed in de
gemeente Epe, d.d. 9 juni 2021 en
om deze te gebruiken als basis
voor de actualisatie van het
cultuurhistorisch beleid.

299598

11 - Bestuur en
organisatie

Jaarrekening 2020 Streekarchief
Epe, Hattem en Heerde

Het college heeft de jaarrekening
Dhr. drs. B.J. Aalbers
2020 van de gemeenschappelijke
regeling Streekarchief Epe, Hattem
en Heerde voorlopig vastgesteld.
De jaarrekening 2020 ter
vaststelling aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland zenden.
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299188

11 - Bestuur en
organisatie

Begroting 2022 Streekarchief Epe,
Hattem en Heerde

Het college heeft de Begroting
Dhr. drs. B.J. Aalbers
2022 van de gemeenschappelijke
regeling Streekarchief Epe, Hattem
en Heerde vastgesteld.
De Begroting 2022 ter goedkeuring
aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland zenden.

310412

3 - Zorg en opvang

Vragen fractie SGP-CU

De fractie SGP-CU heeft vragen
over het stopzetten van de
bijstandsuitkering van mensen die
gedwongen opgenomen zijn,
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.

300192

1 - Opgroeien in Epe

Vragen fractie VVD

De fractie VVD heeft vragen over
Dhr. E. Visser
de renovatie van de RSG NOV Epe
ingediend. Het college stelt de
antwoorden vast.

316876

3 - Zorg en opvang

Informeren raad over stand van
zaken Takendiscussie GGD NOG

Het college heeft kennis genomen Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
van de stand van zaken van de
takendiscussie van het Algemeen
Bestuur van GGD Noord- en OostGelderland. En het college heeft
besloten de raad hierover te
informeren met de informatienota.
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Dhr. E. Visser

