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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 8 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.

4.

Onderwerp
5e Bestuursrapportage (20e0004604)
Besluit
1. De inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld ter informatie
voor te leggen aan de raad.
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 voor de bouw van drie vrijstaande woning Zeeweg 7 (19e0006073)
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van drie vrijstaande woning aan de
Zeeweg 7;
2. Artikel 6 uit de Verordening sociale woningbouw toe te passen om te kunnen afwijken van de
gestelde woningbouwprogrammering.
3. Deze toezegging maximaal één jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Evaluaties jaarafspraken UWOON, De Groene draad en gemeente Ermelo 2019/2020 (20e0004610)
Besluit
Kennis te nemen van de evaluatie jaarafspraken 2019 en de tussenevaluatie jaarafspraken 2020
tussen de gemeente Ermelo, woningcorporatie UWOON en huurdersorganisatie De Groene Draad.
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