Nr. e180021789
Casenr. 18e0004260

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 juni 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

Onderwerp
Vestigingsbeleid kappersbedrijven (18e0001925).
Advies
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de ANKO (brancheorganisatie professionele
kappersondernemingen) en de kappersbedrijven.
2. Het huidige beleid ongewijzigd voortzetten; branchebescherming via planologie is geen taak van
de lokale overheid..
Onderwerp
Beslissing op bezwaar weigering vergunning voor het plaatsen van 10 dubbele verkiezingsborden
(18e0001721).
Advies
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften van 25 april 2018 met kenmerk e180011462 niet
over te nemen;
2. Het bezwaar van 22 februari 2018 ongegrond te verklaren en het besluit van 13 februari 2018 in
stand te laten, met aanvullende argumenten.
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Onderwe
Nieuw Sp
portcentrum Ermelo
E
(projec
ct Calluna en Binnensport) (18e0004261
1).
Advies
1. De ra
aad voor te sttellen het (bij amendementt gewijzigde) beslispunt 1 van
v het raads
sbesluit
Proje
ect Calluna en
n binnensport van 5 juli (e1
17001692) te herzien en ve
ervangen doo
or
onde
erstaand beslispunt 2.
2. Af te zien van renovatie van het zwembad en te besluiten
n tot nieuwbouw van zowel zwembad als
d in dit voorstel omschrev
ven plusvarian
nt als vervang
ging voor zow
wel het
sportthal volgens de
zwem
mbad, de sporthal als de Wethouder
W
Balv
verszaal.
derij) en
3. Te co
onstateren da
at de reeds op
p 5 juli 2017 genomen
g
besluiten over de
e locatie (Zand
duurzaamheidsma
aatregelen van kracht blijven.
onstateren da
at het toepassen van de in dit voorstel omschreven
o
plusvariant, be
eslispunt 10
4. Te co
uit he
et voorstel va
an 5 juli 2017 kan komen te
t vervallen.
5. Het bestaande
b
kre
ediet van 20.8
813.000,-- aan
n te wenden voor
v
nieuwbouw van zwem
mbad en
sportthal met de pluspakketten uit dit voorsttel en de duurrzaamheidsm
maatregelen diie energie- en
n
klima
aatneutraliteitt tot doel heb
bben.
6. Te co
onstateren da
at de beslispunten 2 tot en met 8 van he
et door de raa
ad genomen besluit
b
op 5
juli 2017
2
(e17001692) van krac
cht blijven.
Besluiten
nlijst
Besluitenlijst vergaderring 5 juni 2018.
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

e collegeverga
adering van 5 juni 2018
Vasttgesteld in de
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

