Nr. e200016257
Casenr. 20e0002715

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 april 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 dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
Het college neemt kennis van de wekelijkse mondelinge terugkoppeling door de burgemeester van
zijn aanpak ter lokale uitvoering van de door de (voorzitter van de) Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Stand van zaken tijdelijke huisvesting Beemdweg voorjaar 2020 (20e0002795)
Besluit
De informatiememo ter informatie voor te leggen aan de raad.
Onderwerp
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 extra parkeerplaatsen op de locatie Julianalaan 123
te Ermelo (20e0001658)
Besluit
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van vier extra parkeerplaatsen in een
groenstrook nabij restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan 123 ter inzage te leggen;
2. Terwille van de inzichtelijkheid vooraf een overzichtstekening te laten samenstellen, die op de
juiste wijze en helder de verschillen weergeeft tussen de eerder aangevraagd en vergunde
situering, de feitelijk gerealiseerde situering en de nu in het geding zijnde - en nog niet door
eerdere besluiten gelegaliseerde - resterende overschrijding.
3. Het handhavingsverzoek dat namens Stichting DOEH en mevrouw C. van Eijsden-Dee met
betrekking tot de aanleg van de parkeerplaatsen is ingediend af te wijzen wegens concreet zicht
op legalisatie.
Onderwerp
Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 ODNV (20e0002736)
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 ODNV;
2. Bijgaand raadsvoorstel aan de griffie aan te bieden om de raad in de gelegenheid te stellen een
zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2021 van de
ODNV.
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Onderwe
erp
Regioplan
n Inburgering
g 2021 (20e00
002775)
Besluit
en te werken met de geme
eenten Ermelo
o, Harderwijk, Zeewolde, Ellburg en Nuns
speet bij de
1. Same
inkoo
op van leerroutes voor de nieuwe Wet in
nburgering.
2. Met de
d gemeenten
n Ermelo, Harrderwijk, Zeew
wolde, Elburg en Nunspeett kennis te delen over de
overige onderdele
en van de nieu
uwe Wet inburgering en te onderzoeken
n op welke on
nderdelen een
n
onale samenw
werking meerw
waarde heeft.
regio
3. De ra
aad te informeren met bijg
gevoegd informatiememo.
Onderwe
erp
Concept RES versie 7 april
a
2020 (20
0e0002917
Besluit
1. Nog geen inhoude
elijk standpun
nt in te nemen, maar kennis te nemen vvan de concep
pt RES, versie
7 april 2020;
2. Een voorbehoud
v
te maken t.a.vv. instemming
g door college
e en raad mett de concept RES
R en de
latere RES 1.0, aan
ngezien de fin
nanciële cons
sequenties hie
ervan voor de regio en voo
or de
viduele gemee
enten nog nie
et bekend zijn
n.
indiv
3. Weth
houder van de
er Velden dez e input mee te
t geven richting de stuurg
groep RES op 22 april a.s.
Onderwe
erp
Subsidies
s en verplichtingen in coro natijd (20e00
002804)
Besluit
g te vorderen als de activite
eiten niet con
nform de
1. Subsidies in principe niet terug
ge maatregele
en om verspreeiding van hett coronavirus
subsidiebeschikking zijn uitgevvoerd vanweg
n te gaan.
tegen
2. Maattwerkafsprake
en te maken m
met de subsid
dieontvangers of de subsid
die 2020 gehe
eel of
gede
eeltelijk ingezet kan worde n voor 2021 of
o lager zal worden
w
vastgeesteld.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 21 april 2
2020
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
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adering van 2 1 april 2020
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