Nr. e180046895
Casenr. 18e0007709

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 11 december 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.

3.

Onderwerp
Sluitende aanpak minder zelfredzame jong volwassenen 16-27 jaar (18e0007751)
Besluit
1. In beginsel in te stemmen met de beleidsuitgangspunten gericht op de uitvoering van een
sluitende aanpak;
2. Hierover het advies in te winnen van de adviesraad Sociaal domein en de Jongerenadviesraad;
3. Het borgen van deze sluitende aanpak via de EHZ Ontwikkelagenda en afstemming in de regio;
4. Het geven van een opdracht aan MIZ voor de proeftuin ‘sluitende begeleiding’;
5. Met name Groot-Emaus en ‘s-Heerenloo als belangrijke ketenpartners betrekken bij het inrichten
van de proeftuinen;
6. De raad na definitieve besluitvorming informeren via een raadsbrief;
7. Bij de start van de proeftuin hieraan aandacht besteden in de landelijke media.
Onderwerp
Jaarplan 2019 SNV Toerisme en recreatie (18e0007702)
Besluit
1. Het jaarplan 2019 SNV toerisme en recreatie vast te stellen (e180046431)
2. Dit per brief te bevestigen (e180046569)
Onderwerp
Beleidsvisie wonen en zorg-visiedocument (18e0007803)
Besluit
1. De beleidsvisie Wonen met Zorg & Aandacht ter besluitvorming naar de raad te versturen.
2. De raad te verzoeken opdracht te verstrekken voor fase 3 van het project: het opstellen van de
uitvoeringsagenda.
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4.

5.

6.

erp
Onderwe
Plan-MER
R (incl. passen
nde beoordelin
ng), ontwerpb
bestemmingsplan en beeld
dkwaliteitsplan
n Strand
Horst ter inzage en aa
anvullend bud
dget (18e0007
7366)
Besluit
1.
In te
e stemmen met het ontwerrpbestemming
gsplan Strand
d Horst en de plan-MER (inc
clusief
pass
sende beoord
deling) en dez
zen ter inzage
e te leggen;
2.
In te
e stemmen met het beeldk
kwaliteitsplan Strand Horst en deze ter inzage te legg
gen.
3.
Hog
gere waarde procedure
p
starrten op grond
d van de Wet geluidhinder
g
(e180045747
7);
4.
Kennis te nemen van de noodz
zaak van aanv
vullend onderrzoek en jurid
disch advies en
e de hieruit
voorrkomende budgettaire con
nsequenties te
e betrekken bij
b de eerstvolgende Bestuu
ursrapportage
e
aan de raad;
5.
In te
e stemmen met de raadsbrrief (e180045629) en deze
e te versturen;
6.
De portefeuilleho
p
ouder te mand
dateren voor redactionele aanpassingen
n.
Onderwe
erp
Revitalise
ering Winkelgebied De Enk
k (18e0007753)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de planne
en om te kom
men tot het rev
vitaliseren van het winkelg
gebied de Enk
k;
2. Kenn
nis te nemen van
v de planto
oelichting van de projectgroep Revitalise
ering winkelgebied De Enk;
3. Posittief in te stem
mmen met de denkrichting en de daaruitt voortvloeien
nde (in grote lijnen)
opge
esomde strijdigheden;
4. De ra
aad via bijgev
voegd raadsvo
oorstel (e1800
046417) in de
e gelegenheid
d stellen om kaders
k
te
stelle
en die meegegeven kunnen
n worden aan
n Projectgroep
p De Enk.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 11 decem
mber 2018
Advies
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluiitenlijst van de
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 11 december 2
2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

