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Programma

Onderwerp

Samenvatting

401033

11 - Bestuur en
organisatie

Jaarverslag commissie voor de
Bezwaarschriften 2021

Het college heeft kennis
Dhr. dr. T.C.M. Horn
genomen van het jaarverslag
2021 van de commissie
Bezwaarschriften, de
aanbiedingsbrief met
aandachtspunten en
opmerkingen van de
commissie en de reactie hierop
van het team Advies van
16 maart 2022 en heeft
besloten de raad te informeren
over het jaarverslag 2021 van
de commissie
Bezwaarschriften.

400905

11 - Bestuur en
organisatie

Energievoorziening - Gazprom

Het college heeft besloten om Dhr. dr. T.C.M. Horn
het advies van het Collectief
energie inkoop van de
Stedendriehoek over te nemen
en te besluiten om het contract
met Gazprom niet op korte
termijn op te zeggen. Het
contract op korte termijn
opzeggen leidt namelijk tot
financieel voordeel voor
Gazprom en daarmee indirect
voor Rusland.

399859

5 - Ruimte en wonen

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan correctieve
herziening Landgoed Tongeren

Het college heeft besloten de Dhr. drs. B.J. Aalbers
gemeenteraad voor te stellen
het bestemmingsplan
Correctieve herziening
bestemmingsplan Landgoed
Tongeren, gewijzigd vast te
stellen overeenkomstig de
inhoud van de Zienswijzennota
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Portefeuillehouder

Correctieve herziening
bestemmingsplan Landgoed
Tongeren 2021. Het vaststellen
van een exploitatieplan is voor
dit plan niet nodig.
397399

2 - Actief in Epe

Bezwaren subsidieregeling jeugd
ongegrond verklaren

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
twee bezwaarschriften op
grond van de Subsidieregeling
jeugd ongegrond te verklaren
en de omstreden besluiten in
stand te houden. Ook is
besloten om twee
bezwaarschriften deels
ongegrond te verklaren en de
omstreden besluiten met
nadere motivering in stand te
houden. Daarnaast is besloten
om één bezwaarschrift
gegrond te verklaren, het
besluit met nadere motivering
in stand te houden en te
onderzoeken of bezwaarde op
andere wijze tegemoet kan
worden gekomen. Met deze
besluiten volgt het college de
adviezen van de commissie
voor de Bezwaarschriften op.

394504

5 - Ruimte en wonen

Ontwerp bestemmingsplan
Functieverandering
Dijkhuizerzandweg 15 Epe

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Functieverandering Dijkhuizerzandweg
15 Epe. Het bestemmingsplan
voorziet in de functieverandering van het
voormalige agrarische bedrijf
op de locatie Dijkhuizerzandweg 15 naar de
bestemming Wonen.
2

Het college geeft het ontwerp
bestemmingsplan vrij voor
terinzagelegging.
387489

4 - Leefbaar en veilig

Evaluatie Oud en Nieuw 2021-2022

Het college heeft kennis
Dhr. dr. T.C.M. Horn
genomen van de evaluatie van
de jaarwisseling 2021 – 2022.
De evaluatienota wordt ter
informatie doorgezonden aan
de raad.

372321

6 - Epe op orde

Onttrekking aan het openbaar
verkeer van de Zuivelweg in Epe

Het college heeft besloten om
de inspraaknota inzake het
ontwerpbesluit tot onttrekking
aan het openbaar verkeer van
de Zuivelweg (gelegen tussen
de Ledderweg en de
Gelriaweg) vast te stellen en
de raad voor te stellen om dit
besluit vast te stellen.

Dhr. drs. B.J. Aalbers

371965

5 - Ruimte en wonen

Gewijzigde vaststelling
Het college heeft besloten om
bestemmingsplan Valkeniersweg 14- de raad voor te stellen om het
16 Vaassen
bestemmingsplan Valkeniersweg 14-16 Vaassen gewijzigd
vast te stellen.
Het bestemmingsplan maakt
het mogelijk dat er twee
vrijstaande woningen worden
gerealiseerd in plaats van de
huidige geschakelde
woningen. Het vaststellen van
een exploitatieplan is voor dit
plan niet nodig.

Dhr. drs. B.J. Aalbers
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