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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 3 november 2020
Aanwezig:
De heer A.L. Klappe, loco-burgemeester
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.

5.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
1. Het college neemt kennis van de wekelijkse mondelinge terugkoppeling door de (loco-)
burgemeester van zijn aanpak ter lokale uitvoering van de door de (voorzitter van de)
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
2. De persconferentie van het kabinet van hedenavond wordt afgewacht.
Onderwerp
Verzoek herziening besluit Garderenseweg 130 (19e0005878)
Besluit
Kennis te nemen van het verzoek tot heroverweging van het besluit van 12 mei 2020 (e200035593)
en te besluiten alsnog medewerking te verlenen aan het verzoek om de oude bedrijfswoning aan de
Garderenseweg 130 als plattelandswoning te bestemmen.
Onderwerp
Instellen vrijwillige vuurwerkvrije zone (20e0005208)
Besluit
De molenstichting ‘De Koe’ de gelegenheid te bieden om met de buurt een vrijwillige vuurwerkvrije
zone te organiseren.
Onderwerp
Exploitatievergunningen horeca op recreatieterreinen (20e00002174)
Besluit
De aangevraagde exploitatievergunningen te verlenen, met de voorwaarde dat het ondersteunende
horeca moet zijn.
Onderwerp
Boodschap ALV VNG aan kabinet, uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag
27 november a.s. en bekendmaking benoeming waarnemers in VNG bestuur en commissies
(20e0005170)
Besluit
Kennis te nemen van:
1. de brief “Boodschap ALV VNG aan kabinet”
2. het uitstel van de Buitengewone ALV op 27 november a.s. tot februari 2021
3. de agenda voor de VNG-Bestuurdersdag op 27 november a.s.; wethouder Vogelsang wordt
gemachtigd om de gemeente vertegenwoordigen.
4. Benoeming door het VNG bestuur van waarnemers in VNG bestuur en commissies.
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Onderwerp
Subsidieregeling tegemoetkoming voor lokale cultuursector en lokale buurt- en dorpshuizen
vanwege de COVID-19-crisis Ermelo 2020 (20e0005191)
Besluit
De subsidieregeling tegemoetkoming voor lokale cultuursector en lokale buurt- en dorpshuizen
vanwege de COVID-19-crisis Ermelo 2020 vast te stellen.
Onderwerp
Wijziging portefeuilleverdeling t.a.v. Inclusief Groep (20e0005228)
Besluit
1. In de portefeuilleverdeling t.a.v. de InclusiefGroep een splitsing aan te brengen tussen het
eigenaarschap (lidmaatschap AvA) en het opdrachtgeverschap (sociaal domein);
2. De portefeuilleverdeling als genoteerd in deze memo (02330000068238) vast te stellen.
Onderwerp
Update maatregelen Ermelo als gevolg van coronavirus (20e0003027)
Besluit
1. In te stemmen met het aanbieden van bijgaande informatiememo voor de raad.
2. Uitvoering te geven aan de toezegging d.d. 29 oktober 2020 van de loco-burgemeester aan de
raad om overleg te voeren met de lokale horeca (actie: Arnold Bogerd).
Onderwerp
Deelname en bijdrage uitvoering Plan van Aanpak ErmeLokaal (20e0005182)
Besluit
Vaststelling van:
1. De gemeentelijke deelname en ondersteuning van de uitvoering van het Plan van Aanpak
ErmeLokaal ‘Wees Loyaal, Koop Lokaal’ (PvA), op basis van de volgende voorwaarden:
a. Vaststelling van een sluitende begroting met organisatorische-, uitvoerende en/of
financiële deelname van alle in het PvA genoemde partijen;
b. Vaststelling met de partners in ErmeLokaal dat ieder positief eindsaldo ten bate van de
lokale economie zal worden ingezet middels de ook in het PvA genoemde voorgenomen
verloting, dan wel middels een andere schriftelijk vast te leggen afspraak.
2. De gemeentelijke eenmalige financiële bijdrage aan de realisatie van het PvA voor een bedrag
van € 7.500 en deze ten laste te brengen van budget 6670201 (Promotie en Marketing Ermelo)
en deze bijdrage te vermelden op de lijst met Corona-gerelateerde uitgaven;
Onderwerp
Beantwoording technische vragen CU n.a.v. Gewijzigd bestemmingsplan Strand Horst
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over de stranden en
zichtlijnen in het amendement van mei 2016.
Onderwerp
Besluitenlijst vergadering 3 november 2020
Advies
De onderhavige besluitenlijst van de collegevergadering van heden vast te stellen overeenkomstig
bovenstaande tekst.

Vastgesteld in de collegevergadering van 3 november 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.L. Klappe,
secretaris,
burgemeester (loco),

