Nr. e200019550
Casenr. 20e0003127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 mei 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.

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
Overeenstemming afkopen ruimte gemeenschappelijk gebouw Leemkuul (19e0004251)
Besluit
1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst inzake De Leemkuul (e200010838).
2. De raad te vragen om € 20.000,-- ter beschikking te stellen voor het definitief inrichten van de
ruimte aan De Leemkuul.
3. De raad te vragen het overige deel (ca. € 86.580,--) beschikbaar te houden voor het invullen van
een gemeenschappelijke voorziening.
4. De definitieve bestemming, uitvoering en financieel kader voor de gemeenschappelijke
voorziening op een later moment via college en raad vast te stellen.
5. Indien van de € 20.000,-- gelden overblijven te bekijken of deze een herbestemming kunnen
vinden binnen het item gemeenschappelijke voorziening.
6. Een en ander aan de raad voorleggen d.m.v. een raadsvoorstel, enerzijds ter informatie en
anderzijds ter financiële bekrachtiging van de beslispunten 2 en 3.
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3.

4.

5.

Onderwe
erp
Subsidierregeling Erfbe
eplanting Erm
melo 2020 en intrekken verlopen subsidiieregelingen
(20e0003
3076)
Besluit
nting Ermelo 2020 en dezee in werking te laten treden
n
1. Vast te stellen de Subsidierege ling Erfbeplan
op 1 juni 2020 (e2
200018374).
2. Het subsidieplafon
s
nd voor deze subsidierege
eling vast te sttellen voor 20
020 op € 2.00
00,00
(kosttenplaats 604
40503).
3. De uitvoering van de subsidiere
egeling uit te laten voeren door medewe
werker dienstverlening |
vergu
unningen.
4. In te trekken per 1 juni 2020 d e Subsidiereg
geling inheem
mse beplanting
g gemeente Ermelo
E
2006,
de Su
ubsidieregelin
ng Vrijwillige inzet en inforrmele zorg ge
emeente Ermeelo 2016 en de
d
Subsidieregeling Begrazing
B
Erm
melosche Heid
de 2015.
Onderwe
erp
Voorlopig
ge jaarstukken 2019 en co
oncept-progra
ammabegrotin
ng 2021-2024
4 VNOG (20e0
0003120)
Besluit
nisnemen van de voorlopig
ge jaarstukken
n 2019, de vastgestelde kaaderbrief 2021-2024 en de
1. Kenn
concept-programm
mabegroting 2021-2024 va
an de Veilighe
eidsregio Noo
ord- en Oost Gelderland;
G
en geen forme
ele zienswijze
e in te dienen
n op de concept2. De gemeenteraad voor te stelle
programmabegrotting 2021-20 24 van de Veiligheidsregio
o Noord- en O
Oost- Gelderland en dit
kenb
baar te maken
n met bijgevoe
egde brief.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 12 mei 20
020
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 1 2 mei 2020
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
en wethoude
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

