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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 maart 2020

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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder

Openbaar deel
1.

Onderwerp
Korpersteeg 17 (19e0004938)
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een bedrijfswoning en een
juridisch-planologisch herindeling van het agrarisch bedrijfsperceel ten bate van de twee
naastgelegen woningen.
2. Het functieveranderingsbeleid toe te passen, met gebruikmaking van de hardheidsclausule, om
de bedrijfswoning te kunnen realiseren, dit houdt in dat men 800m2 sloopmeters moet inzetten
voor deze ontwikkeling.
3. De toezegging één jaar geldig te verklaren.

2.

Onderwerp
Voorzieningen voor hondeneigenaren; behandeling motie 419 (20e0002061)
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de motie M419, ‘motie voorzieningen voor
hondeneigenaren’ door de bijgaande rapportage ‘Aanbevelingen hondenvoorzieningen Ermelo
2020’ en deze beeldvormend aan de raad voor te leggen.
2. De raad d.m.v. een concreet raadsvoorstel voor te stellen:
a. in te stemmen met de 7 aanbevelingen 1 t/m 5 voor hondenvoorzieningen;
b. het hiervoor benodigde budget te dekken uit een verhoging van de OZB woningeigenaren
niet in te stemmen met de 3 ‘opties voor extra service’.
c. Niet in te stemmen met de aanbevelingen 6 en 7 en evenmin met de drie “opties voor extra
service”.
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