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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 juni 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
Mevrouw mr. A.H. van der Maat-Bosma, plv. gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
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 Oost
Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Aanleg wildkijkscherm (20e0003702)
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorgenomen plaatsing van een wildkijkscherm in gemeentelijk
bosgebied Het Ruige Veld;
2. De leges voor de aan te vragen benodigde omgevingsvergunning wordt eveneens vanuit de post
recreatieve voorzieningen betaald.
3. De raad te informeren op een informatieavond na het zomerreces over zonering
recreatiegebieden door de provincie.
Onderwerp
Bestemming huidige locatie Calluna (20e0003072)
Besluit
1. In te stemmen om de locatie van Calluna in het bestemmingsplan ‘Nieuw Sportcentrum’ te
voorzien van een aangepaste sportbestemming inclusief een wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van woningbouw en/of maatschappelijke doeleinden;
2. Af te zien om de locatie van Calluna in het bestemmingsplan ‘Nieuw Sportcentrum’ te voorzien
van een woonbestemming;
3. De kosten van het bestemmingsplan 'Nieuw sportcentrum ' wordt gedekt vanuit het
projectbudget Nieuwbouw Calluna.
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Onderwerp
EHZ-samenwerking in de Omgevingswet: samenwerkingsvorm voor de Omgevingsvisies
(20e0003668)
Besluit
1. In te stemmen met het opstellen van eigen lokale Omgevingsvisie waarbij de (technische)
structuur voor de Omgevingsvisie zoveel mogelijk in EHZ verband wordt geharmoniseerd;
2. Overeenkomstige thema’s in EHZ verband parallel uit te werken en na afronding toevoegen aan
de lokale Omgevingsvisies;
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiememo (e200024617).
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen CU inzake beroepsprocedure bestemmingsplan Strand Horst
(19e0005987)
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de CU fractie inzake
beroepsprocedure bestemmingsplan Strand Horst.
2. Deze te verzenden naar de CU fractie via de griffie.
Onderwerp
(Europese) aanbestedingen oud papier en karton (20e0003627)
Besluit
1. Akkoord te gaan met de (Europese) aanbestedingen in regionaal verband van oud papier en
karton op basis van beste prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV).
2. De gemeente Oldebroek (Samenwerking Noord Veluwe Afval) te mandateren voor:
a. het opdrachtgeverschap en de begeleiding van de (Europese) aanbestedingen van deze
contracten;
b. het tekenen van de aanbestedingstukken en de daaruit volgende contracten;
c. het voeren van procedures namens de 6 SNV–gemeenten als door één of meerdere
inschrijvers een kort geding wordt gestart.
Onderwerp
Regioaanpak Samen tegen huiselijk geweld 2020 t/m 2023 (20e0003704)
Besluit
1. In te stemmen met de Regiovisie en Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld, aanpak
huiselijk geweld 2020-2023’, met daarin als belangrijkste onderdelen:
a. Veiligheid voorop; eerst directe veiligheid regelen, daarna starten met hulpverlening;
b. Integrale sturing. De inzet van partners op de leefgebieden hulp/zorg en veiligheid/straf
moet beter op elkaar worden afgestemd.
c. Extra aandacht voor specifieke doelgroepen.
2. Kennis te nemen van de Inspraaknota.
3. De Raad voor te stellen de Regiovisie en Uitvoeringsagenda vast te stellen.
Onderwerp
Subsidieregeling en kwaliteitskader Kinderopvang gemeente Ermelo (20e0003624)
Besluit
1. In te stemmen met het raadsvoorstel Subsidieregeling Kinderopvang gemeente Ermelo, waarbij
we de raad vragen:
a. Vast te stellen het kwaliteitskader Kinderopvang gemeente Ermelo.
b. Kennis te nemen van de subsidieregeling Kinderopvang gemeente Ermelo.
c. De (kwaliteits)eisen peuterspeelzaalwerk Ermelo (vastgesteld 18 augustus 2009) in te
trekken.
2. De subsidieregeling Kinderopvang te dekken uit kostenplaatsen Onderwijsachterstanden en
Peuterspeelzalen en de begroting hierop administratief aanpassen.
3. Het voordeel vanaf 2020 ten gunste te brengen van de algemene middelen
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