Nr. e190006235
Casenr. 19e0000846

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 februari 2019
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer L.A. van der Velden, wethouder

Openbaar deel
1.

Onderwerp
Stedenbouwkundig plan Telgterweg 251 en 333 (18e0008032)
Besluit
1. In afwachting van de nog lopende stedenbouwkundige onderzoeken vooralsnog niet in te
stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de woonlocatie aan de Telgterweg 333 en het
veehandelsbedrijf aan de Telgterweg naast nr. 235.
2. Indien hun plan op basis van dit onderzoek kansrijk wordt, zullen initiatiefnemers alsdan
rekening moeten houden met intussen genomen (raads)besluiten inzake het
woningbouwprogramma en vooroverleg met omwonenden;
3. Betrokkenen hierover te informeren.

2.

Onderwerp
Looproute centrum – parkeerplaats Kerkelijk Centrum Groeneweg (19e0001188)
Besluit
1. In te stemmen met het realiseren van een optimale looproute (voetpad) van het parkeerterrein
aan de Groeneweg naar het centrum van Ermelo (Stationsstraat) in dezelfde materialen als in het
Centrum is gebruikt
2. De kosten van de aanleg van dit voetpad te dekken uit bestand krediet looproute (7210513),
verkeer en vervoer openbaar gebied (7210514) en dit bij de eerstvolgende BERAP 2019 de
budgettaire te verwerken.
3. Mettertijd zal ook de looproute naar de Enk geoptimaliseerd moeten worden; nadere voorstellen
daarover volgen.
Onderwerp
Jaarverslag 2018 Toerisme en Recreatie SNV (19e0000786)
Besluit
1. In te stemmen met het Jaarverslag 2018 Toerisme en Recreatie SNV (e190004597);
2. De gastheergemeente hiervan op de hoogte te brengen (e190004607).

3.
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4.

Onderwe
erp
Voorziening dubieuze debiteuren sociale
s
zaken (19e0001210
0)
Besluit
1. Het saldo
s
debiteuren Sociale Za
aken te verho
ogen naar € 1..535.350,01;
2. Het percentage
p
vo
oorziening dubieuze debite
euren Sociale Zaken te verllagen naar 57
7%;
3. Dit te
e verwerken in de Jaarrekening 2018.
4. Weth
houder De Haa
an zal in het bestuurlijk
b
OG
GON-overleg Sociaal
S
navrag
gen hoe dit bedrag
b
is
opge
ebouwd (oorsp
pronkelijk sch
huld – bijkomende kosten) en hoe dit op
p basis van re
edelijkheid en
n
billijk
kheid kan worden teruggebracht tot reë
ële proporties.

5.

Onderwe
erp
Decembe
ercirculaire 20
018 Gemeente
efonds (18e00
007887)
Besluit
1. De decembercircu
ulaire 2018 (e180047413) voor
v
kennisge
eving aan te nemen;
n
2. De efffecten voor d
de jaarschijven 2016, 2017
7 en 2018 te betrekken bij de jaarrekening 2018;
3. Rekening te houde
en met een ve
erwachte onderuitputting voor
v
2018 op
p de Rijkreken
ning 2018;
4. De sttructurele gev
volgen te verw
werken in de eerstvolgende
e
e Bestuursrap
pportage 2019
9;
5. De ra
aad door midd
del van bijgaa
ande raadsbriief (e1900137
78) te informeren over de gevolgen van
n
de circulaire.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 12 februa
ari 2019
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

6.
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e collegeverga
adering van 12 februari 20
019
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