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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 29 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
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. Conform de gisteravond door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen zullen bezoekers van
het gemeentehuis worden geregistreerd.
3. Opnieuw wordt bevestigd dat thuiswerken de norm is, uiteraard met uitzondering van vitale
functies die cruciaal zijn voor de dagelijkse processen.
Onderwerp
Reactie op voorontwerp-bestemmingsplan Drielanden (Harderwijk) Small Smart Houses Horloseweg
(20e0004808)
Besluit
In te stemmen met verzending van bijgesloten conceptbrief in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan “Drielanden-Small Smart Houses-Horloseweg”.
Onderwerp
Instemming met RPW investeringsagenda
Besluit
Instemming met:
1. De Investeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen Noord-Veluwe.
2. De samenwerking vanaf 2021 vanuit twee regio’s te organiseren, waarbij Ermelo deel uitmaakt
van de regio West (met Harderwijk en Putten).
3. De gemeente Nunspeet overeenkomstig berichten, inclusief een akkoordverklaring met het
voorleggen van de Investeringsagenda aan de provincie.
Onderwerp
Beantwoording vragen fractie Progressief Ermelo over openbare toiletten (20e0004736)
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de brief (e200037911) aan de fractie van Progressief
Ermelo waarin de vragen beantwoord worden.
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