Nr. 02330000069969
Zaaknr. 02330000024028

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 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.

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
Vervangen welkomstborden (20e0005241)
Besluit
1.

3.

De huidige (oranje gekleurde) 11 welkomstborden bij de gemeentegrens te vervangen voor
nieuwe bebording;
2. De drie (oranje gekleurde) welkomstborden bij de bebouwde kom-grens te verwijderen;
3. De kosten à € 9.205,-- te dekken vanuit het budget 6670202 Stimuleringsagenda toerisme en
recreatie.
Onderwerp
Voortgang Programma Veluwe Bereikbaar (20e0005311)
Besluit
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van het Programma Noord Veluwe Bereikbaar (e200038184).
Kennis te nemen van de voorlopige financiële invulling.
Wethouder Vogelsang neemt 2 projecten bestuurlijk voor zijn rekening, zijnde de
snelfietsroutes en de campagne fietsen.
In te stemmen met het raadsinformatiememo en deze aan te bieden aan de raad (e200038178).
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Onderwe
erp
Woonvisie 2030 (20e0
0005381)
Besluit
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De Woonvisie
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4. De ra
aad voor te sttellen om de vvolgende notiities, inclusieff toekomstigee wijzigingen,, als bijlagen
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otitie Sociale W
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6);
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g woningbouw
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b. De beleidsno
5. De uitvoeringsage
enda 2021-20
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w
n 2021 (e2000
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drachten VNOG (20e00053 79)
Besluit
1.
2.
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Kenn
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ukken 2020 vvan Ermelo;
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volgen voor d e jaren 2021 tot en met 20
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Besluitenlijst vergaderring 17 novem
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1.

7.
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