Nr. 02330000064731
Zaaknr. 02330000021882

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 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
De Beek 77 (18e0006723)
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van drie woningen aan De Beek 77 in
het kader van functieverandering;
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.
4. Het kostenverhaal waarborgen via een anterieure overeenkomst.
Onderwerp
Verzoek TexSaloon m.b.t. nooduitgang (20e0004543)
Besluit
Niet in te stemmen met het verzoek van TexSaloon om de nooduitgang aan de achterkant voortaan
als in- en uitgang voor rokers en als reguliere toegang voor de horecagelegenheid te gebruiken.
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4.

5.

6.

Onderwe
erp
Vervolg afweging
a
woningbouwplan nen 2020 (20
0e0004692)
Besluit
p
Gard
derenseweg 1 41, Telgterwe
eg 257 en Dr. Holtropstraaat 102 toe te voegen aan te
e
1. De projecten
lijst prioritaire
p
pro
ojecten met a ls startdatum
m 1 november 2020.
2. Het project
p
Fokko
o Kortlanglaan
n/Horsterweg toe te voegen aan de lijst prioritaire prrojecten met
als startdatum 1 november
n
202
20.
p
Goed
de Herdersch ool en Telgterweg 333 buiiten het beleid
d afweging woningbouw
w
te
e
3. De projecten
beha
andelen en me
et de initiatieffnemer af te spreken
s
dat deze
d
zich com
mmitteert aan de termijnen
uit het beleid. Als startdatum w
wordt de vaststelling van de visie Horst en Telgt door de
geme
eenteraad gehanteerd (naa
ar verwachting
g in het eerste kwartaal vaan 2021).
4. De anterieure overeenkomst aa
anvullen met een passage (conform b.p.. Oranjepark) die
oende waarbo
org biedt, datt ook achteraff onvoorziene kosten alsno
og kunnen wo
orden
voldo
verha
aald op de iniitiatiefnemer.
5. De ra
aad te informeren over de stand van zaken rondom de
d afweging w
woningbouw door
d
middel
van bijgevoegde
b
informatiemem
mo.
Onderwe
erp
Actualiteiten verbonde
en partijen (20
0e0003959)
Besluit
1. Kennis te nemen van
v de actuali teiten over de
e verbonden partijen;
p
nformatie aan
n te bieden aa
an de raad.
2. Ter in
Onderwe
erp
Programm
mabegroting 2021 – 2024 (20e0004554
4) / Presentatie heroverweg
gingstraject
(Besproken
n i.a.v. de heren R. (Rob) Klein, fiinancieel beleids
sadviseur en B. (Bert) van Beek, g
gemeentecontroller)

Besluit
o
rammabegrotting 2021-202
24 en het raad
dsvoorstel de finitief vast te
e stellen.
1. De ontwerp-progr
2. Indie
en na 15 september nog en
nkele redactio
onele aanpass
singen dienen
n plaats te vin
nden, de
weth
houder van Fin
nanciën te ma
achtigen om de
d laatste aan
npassingen tee accorderen namens
n
het
colle
ege.
3. Het college
c
neemtt kennis van d
de ontwerp-presentatie voo
or de BOT-sesssie met de ra
aad
morg
genavond ove
er het heroverrwegingstraje
ect. Opmerkingen en suggeesties worden
n verwerkt.
7.

Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 15 septem
mber 2020.
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 1 5 september 2020
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
en wethoude
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

