Nr. e170041485
Casenr. 17e0006455

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 november 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.

2.

3.

4.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Verzoek bijdrage businesscase zorgcampus (17e0006559)
Besluit
1. In te stemmen met het subsidieverzoek van Coöperatie Participatiegroep Randmeren
(e170040524) om een bijdrage van € 5.000,-- voor de totstandkoming van een businesscase
rond een op te richten zorgcampus in Ermelo. Dit vanuit de doelstellingen van het Economisch
Programma te ondersteunen en dit te financieren vanuit post 6680301 (Bedrijfscontacten).
2. Op basis van de businesscase overwegen welke rol de gemeente vervolgens wil nemen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Publiekscampagne ’durf te delen’ (17e0006667)
Besluit
1. In te stemmen met uitvoering van de publiekscampagne ‘Durf te delen’;
2. Voor de publiekscampagne € 18.571,-- beschikbaar te stellen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning Harderwijkerweg132 (17e0005829)
Besluit
1. De aanvraag om omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen voor het tijdelijk strijdig
gebruiken van de bestaande opstallen aan de Harderwijkerweg 132 op grond van artikel 2.12,
lid 1, sub a onder 2e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2. De belangenvereniging Tonselse Veld met een toelichtende brief hierover te informeren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aanvraag terrasvergunning Stationsstraat 110 (17e0006082)
Besluit
1. De aanvraag voor de uitbreiding van het terras aan de Stationsstraat 110 bij wijze van proef
voor het zomerseizoen 2018 eenmalig te verlenen onder de voorwaarde, dat de
terrasafscherming weliswaar demontabel, maar deugdelijk in de bestrating wordt verankerd op
de daarvoor geldende afstand van de gidslijn.
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