Nr. e200021076
Casenr. 20e0003321

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 19 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.

3.

4.

5.

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
Reactie op uitgangspuntennotitie Financiële afsluiting IIVR (20e0002900)
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde reactie ( kenmerk e200019649) op de toegestuurde
Uitgangspuntennotitie Financiële afsluiting IIVR en deze aan Gastvrije Randmeren toe te sturen.
Onderwerp
Vaststellen Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst (19e0006810)
Besluit
1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken sinds het vorige collegebesluit (e190041636)
voor instemming met de ontwerp-omgevingsvisie recreatiecluster Horst;
2. Kennis te nemen van de wijzigingen aan de hand van de inspraaknota (e200001315);
3. De raad voor te stellen de Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst vast te stellen
door middel van bijgevoegd raadsvoorstel (e190041637)
Onderwerp
Vaststellen concept RES Noord-Veluwe en concept RSW Noord-Veluwe (20e0003324)
Besluit
1. De concept-RES inclusief de concept-RSW Noord-Veluwe, onder voorbehoud van de nog te
bepalen financiële gevolgen en dekking, vast te stellen;
2. In te zetten op de mogelijkheden van externe financiering en ondersteuning in regionaal RES
verband teneinde mee te kunnen liften op de regionale ambities en daarmee de eigen
doelstelling en ambities met betrekking tot duurzaamheid voor 2030 te kunnen realiseren
3. Deze stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Onderwerp
Onderzoek verbreding huidige kwijtschelding in verband met de Coronacrisis (20e0003138)
Besluit
In te stemmen met het door MIZ team Belastingen/FIN uitvoeren van een nader onderzoek naar de
effecten voor de gemeentelijke begroting van Ermelo indien de gemeente besluit tot een verbreding
van de huidige kwijtscheldingen.
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