Nr. e170000488
Casenr. 16e0010482

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 januari 2017

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

Afdeling ONT
Onderwerp
Herinrichtingsvoorstellen voor de Oude Telgterweg (16e0010295)
Besluit
1. Kennis te nemen van de verschillende varianten voor de herinrichting van de Oude Telgterweg.
2. Het rapport door AnteaGroup laten voorzien van een voorlopige expertmatige weging.
3. Er kennis van te nemen dat de varianten op 24 januari 2017 door AnteaGroup aldus via een
inloopavond aan de inwoners van Ermelo zullen worden gepresenteerd.
4. In en volgende fase zal het college hierover een standpunt innemen.
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an 2

2.

Afdeling ONT
Onderwe
erp
Bijstelling
g grondexploitatie opzette
en 2017 (16e0
0009242)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van de Notitie
e bijstelling Grondexploita
G
aties 2017 (e160041129) e
en de daarin
opge
enomen overw
wegingen.
2. De raad, door mid
ddel van bijge
evoegd raadsv
voorstel (e16
60041127) en
n –besluit (e16
60041128),
m:
voorr te stellen om
a. de geactualis
seerde exploitatieopzet He
et Trefpunt (e160049764) vast
v
te stellen
n;
b. de geactualis
en;
seerde exploitatieopzet De
e Verbinding (e160049763
(
) vast te stelle
c. de geactualis
seerde exploitatieopzet Bra
andstofverkoo
oppunt Kolba
aanweg (e160049761) vastt
te stellen;
d. De Voorzieniing verliesvoo
orziening De Verbinding
V
te
e hernoemen in ‘Voorzienin
ng
verliesvoorziening gronde
exploitaties’.
e. Bij de Jaarstu
ukken 2016 een bedrag van € 3.000,00 euro ten lastte van de
Bestemmingsreserve gron
ndexploitatie in de Voorzie
ening verliesvo
oorziening
grondexploittaties te storten.
f. De niet-open
nbaarheid van
n de exploitatieopzetten te bekrachtigen
n en het college te
machtigen om op basis va
an de ramingen in de explo
oitatieopzette
en de nodige inkomsten te
e
genereren en
n uitgaven te doen.
3. Het raadsvoorstel
r
en –besluit, met bijlagen, in handen te
e stellen van de
d agendacom
mmissie met
het verzoek
v
dit vo
oorstel te agenderen voor de
d raadsverga
adering van 23
2 februari 20
017.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 10 januari 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

