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Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

382387

7 - Duurzaamheid

Plan van aanpak Uitwerkingskader
zon en wind

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in te stemmen met de
Dhr. E. Visser
offerteaanvraag ten behoeve
van de meervoudige
onderhandse aanbesteding
voor het 'Uitwerkingskader zon
en wind'. Hierin zijn de
randvoorwaarden en
uitgangspunten voor én de
route die moet leiden tot een
Uitwerkingskader zon en wind
voor de gemeente Epe
vastgelegd.

379447

5 - Ruimte en wonen

Grondprijzennota 2022

Het college heeft besloten de
Grondprijzennota 2022 vast te
stellen en de nota door
bijgaande informatienota de
raad ter kennisname aan te
bieden.

Dhr. drs. B.J. Aalbers

381590

5 - Ruimte en wonen

Toepassing coördinatieregeling
Herontwikkeling ‘t Waeghuys Epe

Het college heeft besloten om
de raad voor te stellen om de
gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel
3.30 van de Wet ruimtelijke
ordening, van toepassing te
verklaren voor de
herontwikkeling van
‘t Waeghuys, aan de Sint
Antonieweg 20 in Epe.

Dhr. drs. B.J. Aalbers
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Portefeuillehouder

381334

2 - Actief in Epe

Specifieke uitkering zwembad en
kwijtschelding huur SDV

Het college heeft op 13-4-2021 Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
(zaaknummer 282064) reeds
besloten gebruik te maken van
de Specifieke Uitkering
IJsbanen en Zwembaden. Op
18-11-2021 heeft de gemeente
Epe een verleningsbeschikking
ontvangen voor een uitkering
van maximaal € 131.836,00.
Het college besluit om deze
uitkering in te zetten om de
huur van Sport- en
Dorpscentrum Vaassen over
2021 kwijt te schelden tot
maximaal het uitgekeerde
bedrag van de Specifieke
Uitkering IJsbanen en
Zwembaden.

377560

6 - Epe op orde
11 - Bestuur en
organisatie

Vragen fractie VVD

Het college heeft besloten in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de beantwoording van de artikel 34 vragen
van de VVD fractie over de
bezuinigingstaakstelling project
het Hertenkamp.

377174

3 - Zorg en opvang

Aanvullende contractuele afspraken
doorleveren zorg MO/BW

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
in te stemmen met het maken
van aanvullende contractuele
afspraken met zorgaanbieders
in verband met het doorleveren
van zorg binnen het domein
Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen voor de
periode na 1 januari 2023 t/m
30 juni 2023 en ook nog
gedurende een door de
gemeenten te bepalen langere
periode als dat in verband met
2

het belang van de cliënt
gewenst is. En de ambtelijk
opdrachtgever van de
zorgregio te manteren om dit
addendum met aanvullende
afspraken met de
zorgaanbieders te
ondertekenen.
318697

5 - Ruimte en wonen

Anterieure overeenkomst
Dijkhuizerzandweg 15 Epe

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in te stemmen met de
anterieure overeenkomst voor
de herontwikkeling van de
locatie Dijkhuizerzandweg 15
te Epe (voormalig agrarisch
bedrijf) naar wonen. Gelijktijdig
heeft het college besloten op
deze overeenkomst
geheimhouding te leggen
conform art 55 van de
gemeentewet. Dit om te
voorkomen dat de
initiatiefnemer onevenredig
wordt benadeeld.

207419

11 - Bestuur en
organisatie

Overbrenging archieven naar de
archiefbewaarplaats

Het college heeft besloten het Dhr. drs. B.J. Aalbers
bestuursarchief over de jaren
1992-2000, het
bouwvergunningenarchief over
de jaren 2001 tot en met 30
juni 2017; het bodemarchief
over de jaren 1991 tot en met
2018 en het algemene
begraafplaatsenarchief van
Emst, Epe, Oene en Vaassen
over de jaren 1984 tot en met
2018 over te brengen naar de
archiefbewaarplaats.
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382116

11 - Bestuur en
organisatie

Precariobelasting terrassen en
uitstallingen i.v.m. corona

Het college stelt de raad voor Dhr. E. Visser
in tot juli 2022 geen precariobelasting te heffen op
terrassen en uitstallingen en dit
te dekken uit de coronamiddelen.
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