Nr. e190029929
Casenr. 19e0005074

Agenda van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 juli 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.

5.

Onderwerp
Beleidsnotitie afwegingskader woningbouwplannen (19e0005164)
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de Beleidsnotitie afwegingskader woningbouwplannen vast te
stellen (e190027829).
2. Het criterium “in de buurt van voorzieningen” is te specifiek geformuleerd; daarom wordt
besloten dit achterwege te laten.
Onderwerp
Oversteekplaats Dirk Staalweg – Ireneschool (19e0005067)
Besluit
1. Akkoord te gaan met het voorgesteld ontwerp bij de oversteekplaats bij de Ireneschool (Dirk
Staalweg);
2. Akkoord te gaan om deze te bekostigen uit het restant van budget dat overblijft van project
‘De Beek’;
3. Akkoord te gaan met de ontwerp-raadsinformatiebrief.
Onderwerp
Fokko Kortlanglaan 122 - beslissing op bezwaar buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning (19e0001922)
Besluit
1. Het advies van de Commissie voor bezwaarschriften d.d. 27 juni 2019, kenmerk e190028758,
integraal over te nemen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. Appellant te informeren overeenkomstig bijgaand concept-besluit (corsanummer e190028964);
4. Het bezwaarschrift (e190014286) tegen de legesnota door te sturen naar de heffingsambtenaar.
Onderwerp
Operatie Steenbreek (19e0004932)
Besluit
Lid te worden van Operatie Steenbreek.
Onderwerp
Aanpak woonvisie 2020-2030 (19e0005167)
Besluit
De gemeenteraad voor te stellen de PID Woonvisie gemeente Ermelo 2020 – 2030 (e190028359)
vast te stellen.
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