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Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

361946

8 - Toezicht en
handhaving

Handhavingsbeleidskader 2022 2025

Het college heeft besloten om
het Handhavingsbeleidskader
2022-2025 vast te stellen. En
om de raad hierover te
informeren.

Dhr. drs. B.J. Aalbers
Dhr. dr. T.C.M. Horn

375478

5 - Ruimte en wonen

Afronding Bijdrageregeling
Ontvlechten Waterstromen

Het college heeft besloten in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de wijziging van
samenwerkingsovereenkomst
Ontvlechten Waterstromen
(2016), die met terugwerkende
kracht per 01 januari 2020 van
kracht wordt.

372360

11 - Bestuur en
organisatie

VNG extra algemene
ledenvergadering januari 2022

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. Het college
heeft een vertegenwoordiger
aangewezen die in de digitale
vergadering namens de
gemeente deelneemt aan de
stemming.

368529

11 - Bestuur en
organisatie

Restantbudgetten 2021

Het college heeft besloten om
voor projecten, waarvoor in
2021 eenmalig geld was
gereserveerd maar welke nog
niet zijn afgerond, mee te
nemen naar 2022.
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Dhr. E. Visser

367401

2 - Actief in Epe

Verlenging einddatum besteding
subsidie negatieve gevolgen corona

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
de uiterlijke termijn voor
besteding van subsidie voor de
bestrijding van de negatieve
gevolgen van Corona te
verlengen van 31-12-2021 tot
31-12-2022. Het betreft de in
juni 2021 verstrekte subsidies
afkomstig uit de extra
Rijksmiddelen uit het 4e
compensatiepakket corona
voor jeugd, jongeren,
kwetsbare groepen en
ouderen. Subsidies zijn
verstrekt aan Stichting Present
Epe-Heerde, Buitenplaats de
Poel, Koppel-Swoe, MEE
Veluwe (kwetsbare groepen en
ouderen) en GGD Noord- en
Oost-Gelderland en
KoppelSwoe (ondersteuning
van jeugd en jongeren).

361334

11 - Bestuur en
organisatie

Afronding project masterplan
verbouw gemeentehuis

Het college heeft kennis
Dhr. dr. T.C.M. Horn
genomen van de tussentijdse
resultaten van de
doorontwikkeling van het
gemeentehuis volgens het
pleinmodel, zoals vastgesteld
door de raad. De verbouw van
het gemeentehuis is geslaagd.
Er resteert nog een aantal
punten die in het komende jaar
worden opgepakt binnen het
resterende budget. De raad
wordt hierover geïnformeerd.
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