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5 - Ruimte en wonen

Actualisatie prijsklassen huur- en
koopwoningen gemeente Epe 2022

Het college stelt de verkoopDhr. drs. B.J. Aalbers
en verhuurprijzen bij
nieuwbouw vast aan het
huidige prijspeil met als doel de
betaalbaarheid van de
nieuwbouw te borgen in de
huidige markt. Ook wordt de
zelfbewoningsplicht ingevoerd
bij koopwoningen volgens de
uitgangspunten van het
prijsklassenbeleid.

431565

1 - Opgroeien in Epe

Extra middelen CJG toegangsteam
2022

Het college heeft besloten
Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
Vérian in 2022 een extra
subsidievoorschot van
€ 51.760,- te verlenen ten
behoeve van het
toegangsteam jeugdzorg van
het Centrum voor Jeugd en
Gezin om wachtlijsten weg te
werken en dit te bekostigen uit
de eenmalige extra
beschikbare middelen Jeugd
2022.

430801

2 - Actief in Epe

Project toekomstbestendige
maatschappelijke accommodaties

Het college heeft besloten de Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
raad te informeren over het
proces en de eerste
opbrengsten binnen het
participatietraject en te
consulteren over de volgende
fase om te komen tot een visie
op toekomstbestendige
maatschappelijke
accommodaties.
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Portefeuillehouder

437925

5 - Ruimte en wonen

Kerkenvisie stand van zaken

Het college heeft besloten om
de gemeenteraad te
informeren over de stand van
zaken van de gemeentelijke
Kerkenvisie.

437199

1 - Opgroeien in Epe
3 - Zorg en opvang

Wijzigingen raamovereenkomst
zorgregio Midden-IJssel/OostVeluwe

Het college heeft besloten om Mw. C.M. de Waard - Oudesluijs MSc
de voorgestelde wijzigingen in
de raamovereenkomst
‘Individuele voorzieningen voor
jeugdigen en
maatwerkvoorzieningen voor
volwassenen in het kader van
de Jeugdwet, Wmo en
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd Wonen
GGZ’ en de daarbij horende
‘algemene voorwaarden’,
‘zorgproductenboek’,
‘administratie protocol’,
‘werkinstructie
zorgproductenboek’ en de
‘productcode tabel’ vast te
stellen. De raad wordt hierover
geïnformeerd middels een
informatienota.

424498

5 - Ruimte en wonen
7 - Duurzaamheid

Uitwerkingskader zon en
windenergie

Het college heeft besloten in te Dhr. drs. B.J. Aalbers
stemmen met de vertrekpunten Dhr. E. Visser
en het participatieplan ten
behoeve van het opstellen van
het 'Uitwerkingskader zon- en
windenergie' voor de gemeente
Epe.

420147

11 - Bestuur en
organisatie

Verbouw aanbouw gemeentehuis

Het college heeft een krediet
van € 250.000 beschikbaar
gesteld voor:
Onderzoek doen naar en het
doen van de eerste
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Dhr. drs. B.J. Aalbers

Dhr. dr. T.C.M. Horn

aanpassingen in de aanbouw
om te voldoen aan de
wettelijke eisen voor ventilatie
en klimaat.
405063

5 - Ruimte en wonen

Ontwerp uitwerkingsplan Oosterhof
Zuid en bestemmingsplan Vaassen,
Eierstreekweg 35a - 37

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in te stemmen met het ontwerp
uitwerkingsplan Oosterhof Zuid
en ontwerp bestemmingsplan
Vaassen, Eierstreekweg 35a 37. Het uitwerkingsplan
voorziet in de realisatie van de
wijk Oosterhof Zuid in
Vaassen. De geplande
woningbouwontwikkeling ter
plaatse van het plangebied
bestaat uit maximaal 83
woningen.
Het bestemmingsplan voorziet
in het amoveren van een
loonbedrijf, direct ten zuiden
van Oosterhof-Zuid gelegen.
Ter plekke van het loonbedrijf
worden vier vrijstaande
woningen mogelijk gemaakt.

388258

6 - Epe op orde

Conceptvaststelling aanleg
parkeerplaatsen (t.b.v. openbaar
laden) aan de Glazenmaker in Epe

Het college heeft besloten de Dhr. drs. B.J. Aalbers
ontwerptekening tot aanleg van
7 parkeerplaatsen waarvan 4
parkeerplaatsen t.b.v. het
openbaar laden aan de
Glazenmaker in Epe in concept
vast te stellen en de
ontwerptekening voor inspraak
vrij te geven en gedurende 6
weken ter inzage te leggen.
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4 – Leefbaar en veilig

Toekenning bijzondere status aan
graven KNIL veteranen

Het college heeft besloten om Dhr. drs. Aalbers
de graven van Molukse KNIL
Dhr. dr. T.C.M. Horn
militairen en hun echtgenotes
die in 1951 in Nederland aan
zijn gekomen een bijzondere
status toe te kennen en de
hieraan verbonden kosten van
deze graven over te nemen per
1-1-2022. Het college stelt de
raad voor om de grafrechten
door de gemeente te laten
financieren. Verder om budget
beschikbaar te stellen voor de
oprichting van een stichting
voor beheer van de
grafrechten, voor
informatieborden en
herdenkingsplaatjes. Het
college stelt voor om de
dekking van deze kosten te
betrekken bij en te verwerken
in de begroting 2023 /
meerjarenbegroting 20232026.
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