Nr. e200028470
Casenr. 20e0003999

Agenda van de vergadering van het college van B&W d.d. 7 juli 2020

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester;
De heer A.L. Klappe, wethouder;
De heer W. Vogelsang, wethouder;
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris.
Afwezig (met kennisgeving):
De heer L.A. van der Velden, wethouder.
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
1. 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 Noorden Oost-Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
2. De vergaderfrequentie van het GBT en LOT is teruggebracht tot eenmaal per twee weken.
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Telgterweg 287-289 te Ermelo (20e0003587)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het toekennen van een tweede wooneenheid voor de
woning aan de Telgterweg 287-289, en in principe medewerking te verlenen aan
woningsplitsing met de voorwaarde dat 500m² voormalig agrarische opstallen worden
geamoveerd ter compensatie.
2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Verlenging huurovereenkomst kledingbank Cronjéstraat 46 (20e0003885)
Besluit
1. De aflopende huurovereenkomst met SWE inzake de kledingbank nog eenmaal te verlengen tot
aan de sloopdatum.
2. Voor dezelfde periode de subsidie te verlengen.
Onderwerp
Recreatiezonering (20e0003588)
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken in de pilot van het Veluwse project Recreatiezonering.
2. Alvorens zich hieraan te conformeren wenst het college eerst nader geïnformeerd te worden
over de vraag hoe de geschetste ontwikkeling zich verhoudt tot de huurovereenkomst met
Defensie voor de Ermelosche Heide.
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