Nr. e180044364
Casenr. 18e0007
7015

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van
v
B&W d.d. 20 novembe
er 2018
Aanwezig:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
h
A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De heer
h
W. Vogellsang, wethou
uder
De heer
h
L.A. van der Velden, wethouder
w
De heer
h
dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De heer
h
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris
Openbaar deel
d

1.

Onderwe
erp
Wijziging
g statuten Stic
chting Het Pak
khuis (18e000
07123)
Besluit
1. In te stemmen me
et de wijziging
gen in de stattuten van Stic
chting Het Pak
khuis;
2. Dit per
p brief e180
0042923 te be
evestigen aan
n het bestuur van Stichting Het Pakhuis.

2.

Onderwe
erp
Beslissing
gen op bezwa
aar inzake sta
andplaatshoud
ders De Marktt (18e000583
31)
Besluit
d commissie Bezwaarschrriften van de gemeente
g
Erm
melo (kenmerk
ken:
1. De adviezen van de
0040979, e18
80040797, e18004098118
8 en e0040982) in hun geheel over te ne
emen; en
e180
2. De bezwaarschrift
b
ten van de he
eer Graafstal, namens de sttandplaatshou
uders, niet on
ntvankelijk te
verkllaren.
3. De wethouders
w
Klappe en Van der Velden zu
ullen in gesprrek gaan met betrokkenen en
mede
edelen dat zijj – ook na herrinrichting van
n de Markt – opnieuw
o
in aa
anmerking zu
ullen komen
voor een standpla
aats, maar datt geen garantie kan worden gegeven da
at zij op dezelfde locatie
kunn
nen terugkere
en. De nieuwe locatie zal mettertijd
m
na overleg
o
door het
h college wo
orden
bepa
aald.
4. Bezw
waarden op de
e hoogte te brengen via bijjgaande – waa
ar nodig hiera
aan aangepas
ste - brieven
e180
0043723, e18
80043692, e180043721 en
n e180043722.

3.

Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 20 novem
mber 2018
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 20 november 2018
2
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
burg
gemeester,
secrretaris,
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