Nr. e190010300
Casenr. 19e0002223

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 maart 2019
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.

4.

Onderwerp
E-mail de heer T. van Laar, Garderenseweg 82 te Ermelo over groentetuin (19e0000312)
Besluit
De heer T. van Laar, Garderenseweg 82 te Ermelo conform brief (e1900009174) te informeren.
Onderwerp
Financiering opstart project Blik op Ermelo (19e0001832)
Besluit
1. Vooruitlopend op de start van het - bredere - project Blik op Ermelo door Het Pakhuis bij wijze
van eenmalige pilot in te stemmen met het onderdeel “aankleding etalages leegstaande
winkelpanden” en dit per brief (e190009753) bevestigen.
2. Het college verbindt hieraan de voorwaarde, dat dit project (tijdelijke) effectuering van de
winkelfunctie/pop-up store niet mag belemmeren.
3. Deze pilot na een jaar evalueren en nagaan of dit project bij continuering kan worden
ondergebracht bij het Centrummanagement Ermelo c.q. Ermelo Buitenleven.
4. Voor de uitvoering en realisatie een projectsubsidie van € 1.100,-- beschikbaar stellen en deze
kosten dekken vanuit het budget Cultuurbeleid 6350205.
Onderwerp
Kindpakket Ermelo februari 2019 (19e0001983)
Besluit
1. In te stemmen met de notitie “Kindpakket in Ermelo februari 2019” (nummer e190008563)
2. De notitie “Kindpakket in Ermelo februari 2019” ( nummer e190008563) ter kennisname toe te
sturen aan de raad
3. Motie Kindpakket (nummer 111) hiermee te beschouwen als afgehandeld.
Onderwerp
Rapportage Meldingen Woon- en Leefomgeving 2018 (19e0000542)
Besluit
De rapportage 2018 meldingen woon-en leefomgeving (e190003399) ter informatie voor de
gemeenteraad ter inzage te leggen (e190008220).
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Onderwe
erp
Veiligheid
dsstrategie 20
019 - 2022 en
n Meerjarenbe
eleidsplan politie 2019 – 2022 (19e0001799)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de concep
pt Veiligheids
sstrategie 2019 - 2022 Oos
st Nederland, alsmede het
Ontw
werp Meerjarenbeleidsplan Politie 2019 - 2022 en de bijbehorende
e aanbiedings
sbrief van
regio
oburgemeeste
er H. Bruls.
2. Ten behoeve
b
van het
h consulteren van de gem
meenteraad deze
d
stukken te agenderen voor de raad
d
3. In te stemmen me
et de genoemd
de vier hoofdthema’s en deze te gaan verbinden
v
aan
n het (boven)
lokaa
al integraal Ve
eiligheidsbele
eid.
Onderwe
erp
Bestuursv
vergadering Meerinzicht
M
6 maart 2019 (19e0002085
(
5)
Besluit
1. Kenn
nisnemen van de stukken voor
v
de bestuursvergaderin
ng Meerinzich
ht van 6 maarrt 2019;
2. Kenn
nisnemen van de ambtelijke advisering.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 5 maart 2019
2
Besluit
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 5 maart 2019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
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secrretaris,
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gemeester,

