Nr. 02330000065265
Zaaknr. 02330000021882

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 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.

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
Bijgebouw Julianalaan 123 (20e0002230)
Besluit
1.
2.

3.

Onderwerp
Handhavingsverzoek Stichting DOEH inzake Julianalaan 123-4 (20e0004635)
Besluit
1.
2.

4.

Verklaren dat het college niet bereid is medewerking te verlenen aan het legaliseren van een
bijgebouw bij Lazy Tiger aan de Julianalaan 123.
Een last onder dwangsom op te leggen vanwege het zonder benodigde vergunning bouwen van
het hierboven genoemde bijgebouw.

Het handhavingsverzoek van Stichting DOEH met betrekking tot de bouw van een bijgebouw bij
het recreatieverblijf aan de Julianalaan 123-4 niet-ontvankelijk te verklaren.
Op dit moment geen ambtshalve onderzoek te starten naar het beweerdelijk illegale bouwwerk.

Onderwerp
Bestemming centrumgelden Begeleid Wonen (BW) (20e0004690)
Besluit
1. Van de middelen die vanuit de centrumgemeente zijn teruggevloeid naar de gemeente Ermelo
op het thema begeleid wonen (in totaal € 794.155,- ):
- € 200.000,- extra te reserveren voor maatwerkwoningen;
- € 500.000.- te bestemmen voor de taakstelling voor het sociaal domein;
- € 94.155,- te bestemmen voor de pilot Praktijkondersteuner Huisartsen.
2. De financiële gevolgen te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.
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Onderwe
erp
Regio Deal Veluwe (20
0e0004549)
Besluit
nis te nemen van
v de ‘Regio
o Deal Veluwe: werken aan een veerkrac htige Veluwe’
1. Kenn
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2. Inste
emmen met ‘S
Samenwerking
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menwerkingsov
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p 6 oktober 2020;
2
4. Het projectvoorste
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c
verzoe
ekt in een apa
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memo inzichte
elijk te maken
n voor welke projecten
p
en
hoev
veel co-financiering deze re
egio-deal uiteindelijk voor Ermelo kan o
opleveren.

6.

Onderwe
erp
Visie klim
maatadaptatie ‘een klimaattbestendig Erm
melo’ (19e000
08369)
Besluit
et de Visie klim
maatadaptatie
e “een klimaa
atbestendig Errmelo”2020-2
2025.
In te stemmen me
De visie ter vaststelling aan te bieden aan de raad, conform bijgaand rraadsvoorstel.
oor het taakveld verantwoo
ordelijke weth
houder te machtigen kleinee aanpassingen in de visie
De vo
doorr te voeren alv
vorens deze a
aan de raad wordt
w
aangebo
oden.
Onderwe
erp
Digitale ALV
A VNG septtember 2020 (20e0004594
4)
Besluit
1.
2.
3.

7.

et de bekrachttiging van de voorstellen uit
u de ledenraaadpleging van mei-juni
In te stemmen me
2020
0 (agendapunt 5);
2. In te stemmen me
et de voorgesttelde wijzigin
ngen van de VNG
V
statuten m
met ingang va
an 1
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agendapunt 7
7);
3. De motie
m
betreffende onderwij shuisvesting van de geme
eente Noordoo
ostpolder te ondersteunen
o
n
(agen
ndapunt 8).
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 22 septem
mber 2020
Advies
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluitenlijst van d
bovensta
aande tekst.
1.

8.

e collegeverga
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A.A.JJ. Baars,
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gemeester,
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