Nr. 02330000069275
Zaaknr. 02330000024028

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 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.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis
Besluit
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.
Onderwerp
7e Bestuursrapportage (20e0005278)
Besluit
1. De inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld ter vaststelling
voor te leggen aan de raad.
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Kawoepersteeg 30A te Ermelo (19e0007696)
Besluit
1.
Kennis te nemen van en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het
wijzigen van de bestemming op de locatie Kawoepersteeg 30A te Ermelo onder bepaalde
voorwaarden;
2.
Af te wijken van het Afwegingskader Woningbouw;
3.
Deze toezegging voor één jaar geldig te verklaren;
4.
De informatiememo ‘Principebesluit parkplan Klein Veluwe’ met kenmerk e200037864 aan de
gemeenteraad te sturen.
Onderwerp
Reactie initiatiefvoorstel natuurbegraven (20e0005292)
Besluit
1. In te stemmen met de reactie op het initiatiefvoorstel natuurbegraven.
2. Deze memo aldus via de raadsgriffie aan de raad voor te leggen.
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Onderwe
erp
Prognose
e programmag
gelden Sociaa
al Domein (20
0e0005273)
Besluit
nis te nemen van
v de derde kwartaalrapp
portage 2020 programmag
gelden sociaal domein.
1. Kenn
2. In te stemmen me
et het opneme
en van het verwachte tekorrt in 2020 terr hoogte van €247.000,00
€
in de
e 7e Bestuursrapportage 20
020 en het afb
boeken van de taakstelling
g sociaal dome
ein in 2020
(€1.3
352.000,00).
3. In te stemmen me
et het opneme
en van het verwachte tekorrt in 2021 in d
de 7e Bestuurrsrapportage
2020
0 (€345.000,0
00).
4. In te stemmen me
et het opneme
en van de pro
ognoses prog
grammagelden
n 2021-2024 en factsheets
s
als bijlage
b
in de 7e Bestuursrap
pportage 2020
0.
5. Opdrracht te geven
n tot het binn
nen twee maanden in samenspraak met Meerinzicht (laten)
(
opste
ellen van een Plan van Aan
npak, dat inzic
chtelijk maakt welke mogeelijkheden er bestaan en
welke effectief zijn om de uitga
aven in het ka
ader van de P-wet in overeeenstemming te
t brengen
n.
met de inkomsten
Onderwe
erp
Vervolg gebiedsagend
g
da EHZ (20e00
0005269)
Besluit
nis te nemen van
v de uitkom
mst van de eerste processtap van de EHZ
Z gebiedsagenda, het
1. Kenn
Feite
enboek Ermelo
o- Harderwijk
k-Zeewolde (02
23300000687
771);
2. in te stemmen me
et de ‘Vervolg
gstappen naarr een gebiedsa
agenda’ (023 30000068971) van
Berenschot om de
e Gebiedsagen
nda EHZ verde
er vorm te geven;
voor € 7040,-- ter beschikk
king te stellen
n en dit te dek
kken uit stelp ost 6780515-4380
3. hierv
(Doo
orontwikkeling
g EHZ samenw
werking);
4. De gemeenteraad te informere n middels bijgevoegde eniigszins gewijzzigde informa
atiememo
(02330000069023).
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 10 novem
mber 2020.
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
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