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Programma

Onderwerp

Samenvatting

419545

11 - Bestuur en
organisatie

Begroting 2023 Tribuut
belastingsamenwerking

Het college stelt de raad voor Dhr. E. Visser
geen zienswijze in te dienen op
de begroting 2023 van Tribuut
belastingsamenwerking.

416506

7 - Duurzaamheid

Ontwerp-programmabegroting 2023
OVIJ

Met ingang van 1 april 2013
Dhr. drs. B.J. Aalbers
voert de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ) de taken
uit van de Wet Milieubeheer
voor de gemeenten Apeldoorn,
Epe, Brummen, Voorst en de
Provincie Gelderland. In
aansluiting op het Bedrijfsplan
van 30 mei 2012 stemt het
college in met de ontwerpprogrammabegroting 2023 van
de OVIJ en stelt de raad voor
om geen zienswijze in te
dienen.
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Portefeuillehouder

415516

3 - Zorg en opvang

Programmabegroting GGD NOG
2023

Het college heeft besloten de
raad voor te stellen in te
stemmen met de
Conceptprogrammabegroting
GGD NOG 2023 inclusief de
begrotingswijzigingen. Ook
heeft het college besloten de
raad voor te stellen in te
stemmen met nieuw beleid
voor GGD NOG Robuust en
jeugdgezondheidszorg
adolescenten. De raad wordt
voorgesteld geen zienswijzen
in te dienen.

410732

5 - Ruimte en wonen

Vragen fractie PvdA inzake Ibbeltje

De fractie PvdA heeft vragen
Dhr. drs. B.J. Aalbers
inzake de verkoop van Ibbeltje
ingediend. Het college stelt
antwoorden vast.

409715

5 - Ruimte en wonen

Toestemming verkoop monumenten
Wachtelenberg 9 en Vlijtweg 31

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
de overdracht van de woningen
Wachtelenberg 9 en Vlijtweg
31aan Stichting het Sint
Anthonie Gilde toe te staan.

416573

8 - Toezicht en
handhaving

Herziene beslissing op bezwaar
handhavingsverzoek carport

Het college heeft besloten om
het bezwaarschrift tegen een
besluit tot afwijzing van een
handhavingsverzoek af te
wijzen. Er is geen overtreding,
dus geen bevoegdheid om te
handhaven.
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Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc

Dhr. drs. B.J. Aalbers

414965

10 - Weer aan het werk

Eenmalige energietoeslag lage
inkomens

Het college heeft besloten om Dhr. E. Visser
in te stemmen met de
beleidsregels eenmalige
energietoeslag'. In de
beleidsregels staat een
compensatie van € 800,00 voor
inwoners met een inkomen tot
120% van het sociaal
minimum. De uitvoering van de
uitkering kan verlopen via de
gemeente Apeldoorn. De
inwoners die niet bij ons
bekend zijn kunnen de
vergoeding aanvragen.

420499

11 - Bestuur en
organisatie

Cleantechregio Stedendriehoek begroting 2023

Het college heeft besloten de Dhr. E. Visser
raad voor te stellen geen
zienswijze in te dienen op de
concept-begroting 2023 van de
Cleantechregio
Stedendriehoek.

401739

1 - Opgroeien in Epe

Artikel 34 vragen fractie Nieuwe Lijn
- wijkgebouw Oosterhof

De fractie NL heeft vragen
inzake het wijkgebouw
Oosterhof ingediend. Het
college stelt de antwoorden
vast.
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Dhr. drs. B.J. Aalbers

418156

3 – Zorg en opvang

Mandaatverlening inkoopproces
Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen

Het college heeft besloten bij
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
de aanbesteding voor de zorg
binnen het domein
Maatschappelijke opvang en
beschermd wonen omwille van
de voortgang de besluiten die
genomen moeten worden
(selectiebesluit en
gunningsbesluit) te
mandateren aan de ambtelijk
opdrachtgever van de
Zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe en om mandaten te
verlenen waardoor bij
procedures, ten gevolge van
de aanbesteding, snel
gehandeld kan worden.

411327

7 - Duurzaamheid

Verdere ontwikkeling vlot en veilige
fietsroute Epe - Apeldoorn

Het college heeft besloten in te Dhr. E. Visser
stemmen met de uitvoering van
een Studie Value-Engineering
(VE-studie) voor de
doorfietsroute Zuukerenkweg
tot de Poelweg
(gemeentegrens met
Apeldoorn) en hiervoor
€160.000
voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen.

416244

5 – Ruimte en Wonen

Huisvesting Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen

1. Een krediet van € 300.000 Dhr. drs. B.J. Aalbers
excl. BTW beschikbaar te stel- Dhr. dr. T.C.M. Horn
len voor de transformatie van Mw. C.M. de Waard-Oudesluijs MSc
de gemeentelijke panden voor
de tijdelijke huisvesting van
statushouders.
2. Een krediet beschikbaar te
stellen van € 1.300.000 excl.
4

BTW voor de realisatie van
semi-permanente voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere doelgroepen.
3. Een krediet beschikbaar te
stellen van € 200.000 excl.
BTW voor de inzet van een
projectleider, extra ambtelijke
ondersteuning en de aanschaf
van een vastgoedbeheersysteem t.b.v. de uitvoering van de
huisvestingsplannen.
4. De onvermijdelijke structurele lasten van de semi-permanente woonunits te verwerken
in de begroting 2023-2026.
5. Een ‘werkbudget’ in te stellen van € 200.000 excl. BTW
t.b.v. de realisatie of transformatie van toekomstige panden
van derden voor de tijdelijke inzet als huisvesting voor statushouders of voor het dekken
van onvoorziene uitgaven in
het kader van de huisvesting
van statushouders.
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