Nr. 02330000063606
Zaaknr. 02330000021882

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 september 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 Oost
Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Verzoek veranderen bestemming Hessenmeer 50 (19e0005161)
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar werken met een bedrijfswoning door het functieveranderingsbeleid toe te
passen;
2. Hieraan de restrictie verbinden, dat de bedrijfsactiviteiten worden begrensd op de huidige
omvang en dat deze moeten voldoen aan een alsnog aan te vragen milieuvergunning;
3. Mee te werken door middel van een bestemmingsplanwijziging;
4. Geen BIBOB-onderzoek uit te voeren;
5. In te stemmen met de ontsluiting aan de achterzijde van het perceel en een verkeeronderzoek te
vragen bij de uitvoering van het bestemmingsplan;
6. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Lijsterlaan 36 - advies commissie bezwaarschriften (20e0003520)
Besluit
1.
2.
3.
4.

Het advies van de Commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;
Het bezwaar conform advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren.
Het besluit d.d. 22 april 2020 in stand te houden en aan te vullen met de ingediende medische
verklaringen;
Appellant te informeren overeenkomstig bij gevoegd ontwerp-besluit.
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Onderwe
erp
Coördina
atieregeling (a
art. 3.30 Wro) bestemmingsplan Buitenb
brinkweg 65 een omgevings
svergunning
Buitenbrinkweg 65 (20
0e0002799)
Besluit
v
aan de raad voor te leggen om
m voor dit projject (Buitenbrrinkweg 65) een
Een voorstel
coörd
dinatiebesluitt te nemen. Ziie raadsvoorstel (e200033963) en raadssbesluit (e200
0033977).
2. Het raadsvoorstel
r
en –besluit a
aan te bieden aan de raad.
Onderwe
erp
Afwijzen handhavingsverzoek gass tation Lisuda Vastgoed B.V
V. (20e000449
9)
Besluit
1.

5.

6.

b
van bezwaarde
b
ge
egrond te verk
klaren;
1. Het bezwaar
2. Het handhavingsv
h
verzoek d.d. 1
13 juni 2018 af
a te wijzen;
3. De bovengenoemd
b
de punten af te handelen via
v het besluitt met kenmerrk e20002897
79.
Onderwe
erp
Memo inz
zake Haspel (20e0004493
(
)
Besluit

7.

e nemen van de
d voortgang van het dossier De Haspel in samenhan
ng met de brief d.d.
Kennis te
10 mei 2020 van de sttichting Woon
n- en recreatie
ebelangen Tonselse Veld (h
hierna: de stic
chting WRBT).
Onderwe
erp
Vragen ra
aadsfractie VV
VD; hekwerk A
Augustinussc
chool (20e000
04447)
Besluit

8.

d beantwoorrding van de vragen
v
van de
e raadsfractiee van de VVD over een
Akkoord te gaan met de
hekwerk bij de Augusttinusschool e n de wijze van ophalen van
n afval in die wijk.
Onderwe
erp
Kadernottitie sociaal do
omein Ermelo
o 2025 (02330000021874))
Besluit
emmen met bijgevoegd raa
adsvoorstel waarin
w
de raad wordt gevraaagd de kadern
notitie Sociaa
al
Inste
Dom
mein Ermelo ‘O
Op weg naar 2
2025’ vast te stellen, met daarin
d
het pro
ocesvoorstel om:
o
a. professionalis
sering en sam
menwerking va
an het lokale ondersteunin
ngsnetwerk te
e faciliteren;
d toegang va
an de onderstteuning en sa
amenwerking met het lokalle ondersteun
ningsnetwerk
b. de
t versterken;
te
c. transformatie
t
e in te zetten op inhoud en
n organisatie.
2. en de
eze door te geleiden naar de raad.
3. In te stemmen me
et het vrijmak
ken van capaciteit van de ve
erbinder en sttrategisch adviseur Sociaal
Dom
mein om de do
oelen van het plan van aanp
pak binnen de
e voorgesteld
de tijd te beha
alen.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 1 septem
mber 2020
Advies
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
1.

9.

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

