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VER
RSLAG van de vergade
ering van h
het college van B&W d.d.
d 3 maartt 2020

Aanwezig:
De h
heer A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De h
heer A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De h
heer W. Vogellsang, wethou
uder
De h
heer L.A. van der Velden, wethouder
w
De h
heer dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De h
heer A.M. Wes
ststrate, geme
eentesecretarris

Open
nbaar deel
1.

2.

3.

Onderwe
erp
Erfpacht Klaverlaan 33
3 LTV Irminloo
o (20e000173
32)
Advies
1. Het perceel
p
opnieuw in erfpach
ht uit te geven
n voor een terrmijn van min
nimaal 25 jaarr en voor een
mark
ktconforme ca
anon van 3,5 % van de waa
arde.
2. de po
ortefeuillehou
uder te machttigen om de definitieve
d
waarde voor de erfpacht vastt te stellen,
alsmede de te han
nteren voorwa
aarden.
n erfpacht af tte zien van ee
en formele tax
xatie
3. Voorr de uitgifte in
Onderwe
erp
Behandelling motie M3
374 Groenvisi e snippergroe
en (20e00015
580)
Advies
et de beantwo
oording van de motie 374 ‘Motie Groenvvisie Snipperg
groen’ met de
e
1. In te stemmen me
bijga
aande notitie ‘Criteria voor uitgifte van gemeentegroe
g
en’
2. Aan de
d raad in een
n beeldvorme
ende tafel een
n reactie te vra
agen op dezee notitie.
Onderwe
erp
Voortgan
ngsbericht raa
ad over progra
amma Duurza
aamheid 2019
9, versie febru
uari 2020 (20
0e000708)
Advies
t informeren over de voorrtgang van he
et programma
a Duurzaamheeid met het ac
ctuele
De raad te
voortgangsbericht 201
19 (versie van
n februari 202
20 (e2000085
539) en de beg
geleidende ra
aadsbrief
8304).
(e200008

e collegeverga
adering van 3 maart 2020
Vasttgesteld in de
en wethoude
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
burg
gemeester,
secrretaris,

