Nr. e190034059
Casenr. 19e0005
5755

BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 6 augustus
s 2019
Aanwezig:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
h
dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De heer
h
W. van der Schaaf, plv
v gemeentese
ecretaris
Afw
wezig met kennisgeving:
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
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris
Openbaar deel
d
Onderwe
erp
Putterweg
g 17/19 besliissing op bezw
waar (19e000
01544)
Besluit
1. Het advies
a
van de commissie voor bezwaars
schriften van 20 mei 2019,, met kenmerk
e190
0016766, inte
egraal over te nemen;
2. Het door
d
de heer Jansen
J
van Fier architecten
n, namens me
evrouw Vinke gemaakte be
ezwaar tegen
het buiten
b
behand
deling laten va
an de aanvraa
ag om omgev
vingsvergunning voor de bo
ouw van vijf
appa
artementen aa
an de Putterw
weg 17/19, ongegrond te ve
erklaren.
Onderwe
erp
2.
Huisvestingsverordeniing 2020 en de
d richtlijn urg
gentie( 19e00
0031257)
Besluit
emeenteraad informeren over
o
de inhoud
d van de conc
cept huisvestingsverordeniing en
1. de ge
richtlijn urgentie,
2. de ge
emeenteraad de mogelijkh
heid bieden om
m input te lev
veren voor de definitieve ve
ersies.
3. Aan de
d wethouderr wordt gevraagd om uit te
e laten zoeken
n hoeveel won
ningen er ond
der de
particuliere sectorr vallen.
Onderwe
erp
3.
Besluitenlijst vergaderring 6 augustu
us 2019
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 6 augustus 20
019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
W. van
v der Schaa
af,
A.A.JJ. Baars,
plv. secretaris,
burg
gemeester,
1.

