Nr. e190016587
Casenr. 19e0003
3180

BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 9 april 2019
Aanwezig:
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
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.

2.

3.

4.

Onderwe
erp
Eindrapport luchtkwaliteitsmetingen ’t Trefpunt Ermelo (19e0
0003091)
Besluit
1. De eigenaren van Gerbuvet Vas
stgoed BV, Mo
ouw Maalderijj BV of Pressw
wood Internattional BV en
de omwonenden te
t informeren
n in een besloten bijeenkom
mst over de uitkomsten van beide
erzoeken.
onde
2. Het rapport
r
public
ceren op de website.
w
3. De uitkomsten d.m
m.v. een persbericht openb
baar maken.
Onderwe
erp
Evaluatie en vervolg projectplan geur en geluid (19e0003047
(
)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het evaluatierapport (e
e190014509) over de in 20
018 door de ODNV
O
uitge
evoerde werkz
zaamheden in
n het kader va
an het geur- en
e geluidsprojject;
2. Niet in te stemmen met het pla
an van aanpak
k (e190014513) voor 2019
9 in het kader van het geurreluidsproject.. Het college acht
a
intensive
ering van het toezicht, gez
zien het aanta
al klachten,
en ge
niet opportuun; de reguliere co
ontroles volstaan.
Onderwe
erp
Regionaa
al mobiliteitsfo
onds2020-20
023 (18e0005958)
Besluit
1. Akko
oord te gaan met
m de definittieve bereikba
aarheidsagenda Noord-Veluwe.
2. Akko
oord te gaan met
m het instellen van een regionaal
r
mob
biliteitsfonds Noord-Veluwe.
3. Akko
oord te gaan dit
d als pijplijn
nonderwerp mee
m te nemen in de kadernota 2020.
4. In te stemmen me
et de speerpunten 2019 (e190015627).
5. In te stemmen om
m de kosten vo
oor de speerp
punten 2019 te
t betalen uitt kostenplaats
s 6010219
(Ond
derzoek Ontwikkeling).
6. In te stemmen me
et bijgaande raadsinformat
r
tiebrief.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 9 april 20
019
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 9 april 2019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

