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BESLUITENLIJST vergadering van het college van B&W d.d. 28 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
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3.

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 Oost
Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Maatregelen ten behoeve van vergunningaanvraag verbreding recreatieve fietspaden in natura 2000
(20e0003003)
Besluit
1. In te stemmen met de maatregelen, adviezen en aanbevelingen die zijn opgenomen in de
rapportage “Effecten op Natura 2000 verbreding fietspaden buitengebied Ermelo”.
2. Akkoord te gaan met de verdere uitwerking en voorbereiding van de voorgestelde maatregelen.
3. Nu bij voorrang allereerst de vereiste vergunningen aan te vragen.
4. Parallel hieraan een traject te starten om externe subsidies te verwerven, o.a. bij de provincie en
als onderdeel van de regio-deal.
5. Gelet op de financiële positie van Ermelo en de daaromtrent te maken keuzes de uiteindelijke
beslissing om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan bij afzonderlijk voorstel aan het college
voorleggen. De aanbesteding geschiedt daarom onder voorbehoud van gunning door het
college.
Onderwerp
Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025
en samenwerkingsovereenkomst UWOON (20e0002719)
Besluit
1. De subsidieregeling Proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met
2025 vast te stellen (zie bijlage e200015435).
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Aardgasvrij maken UWOON woningen in de
Wijk van de Toekomst, gemeente Ermelo met UWOON (zie bijlage e200015711).
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