Nr. e200021815
Casenr. 20e0003127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 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.

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
3e Bestuursrapportage 2020 (20e0003405)
Besluit
1. De inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld ter informatie
voor te leggen aan de raad.
Onderwerp
Verzoek planologische medewerking verplaatsen bouwvlak voor woning van een bouwkavel westelijk
gelegen van Julianalaan 104 (19e00077236)
Besluit
Planologische medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het woningbouwvlak naast
Julianalaan 104 middels het:
1. te zijner tijd verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het thans geldende
bestemmingsplan zoals bedoeld in art. 2.12 lid 1 ten derde Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo);
2. afsluiten van een aanvullende anterieure overeenkomst.
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an 2

4.

5.

6.

7.
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erp
Onderwe
Voortgan
ng Haspel 123
3a (19e00071 46)
Besluit
e zien van han
ndhavend opt reden tegen de
d geplaatste unit voor hett huisvesten van
v cliënten
1. Af te
aan de
d Haspel 123
3a in Ermelo.
2. Het handhavingsv
h
verzoek van d e heer R. ten Hove met betrekking tot d
de geplaatste unit af te
wijze
en.
3. Gelett op de juridis
sche positie vvan de gemee
ente de interne kanttekenin
ngen die zijn vermeld in
het onderhavige
o
(wel openbaarr te maken) vo
oorstel, daaru
uit te verwijdeeren en deze te
t vermelden
in ee
en afzonderlijke bijlage, die
e - conform de WOB - als niet-openbaar
n
en dus als ve
ertrouwelijk
word
dt aangemerktt.
4. In te stemmen me
et bijgaande ((ontwerp-)brie
ef aan de heerr R. van den BBroek en deze
e te
verze
enden.
5. De geheimhouding van college
ebesluit d.d. 28
2 april 2020,, nummer e20
00017456 (be
ehoudens de
bijlag
ge van Hekkelman) op te h
heffen, nu dit voorstel is ge
ecommuniceeerd met betrokkenen.
6. In te stemmen me
et het informa
atiememo e20
00021900 en dit memo meet het besluit van 28 april
2020
0 en het onderhavige beslu
uit van heden voor te legge
en aan raad.
Onderwe
erp
Evaluatie en voorstel prioriteiten
p
Inttegraal Veiligheidsbeleid (2
20e0003376))
Besluit
Kennis te
e nemen van de
d ‘Evaluatie e
en voorstel prioriteiten Integraal Veiligh
heidsbeleid’ en de raad
voor te sttellen akkoord te gaan mett de voorgesttelde prioriteitten.
Onderwe
erp
Gebiedsa
agenda Ermelo
o, Harderwijk en Zeewolde (20e0003375)
Besluit
et bijgevoegde
e memo Gebiedsagenda EH
HZ (e2000215
563) om te ko
omen tot een
1. In te stemmen me
Gebiedsagenda Errmelo-Harderw
wijk-Zeewolde
e;
2. In te stemmen me
et de procesaa
anpak “Bouws
stenen voor een gebiedsag
genda Ermelo--HarderwijkZeew
wolde” van Berrenschot (e20
00021569).
3. De gemeente in dit proces, nett als in Harderwijk en Zeew
wolde, bestuurrlijk te laten
de wethouder Van der
verte
egenwoordige
en door de bu
urgemeester (gebiedsagend
da/lobby) en d
Velde
en (portefeuilllehouder Eco
onomische Zaken).
4. De gemeenteraad te informere n over de memo Gebiedsagenda EHZ in
n de eerstvolgende
raadsmemo ‘Actualiteiten verb onden partije
en’.
Onderwe
erp
Raadsvra
agen CDA inza
ake 20 microw
woningen aan
n de Horlosew
weg (20e0003 382)
Besluit
e nemen van de
d beantwoorrding van de raadsvragen
r
van
v de CDA- ffractie.
Kennis te
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 26 mei 20
020
Advies
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluitenlijst van d
bovensta
aande tekst.

e collegeverga
adering van 2 6 mei 2020
Vasttgesteld in de
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
en wethoude
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

