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Zaaknr. 02330000024028

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 24 november 2020
Aanwezig:
De heer A.L. Klappe, burgemeester (loco)
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
Initiatief De Bosakker (20e0004838)
Besluit
1. Kennis te nemen van de (on)mogelijkheden om medewerking te verlenen aan het
woningbouwinitiatief van camping De Bosakker.
2. Dit memo (in enigszins aangepaste vorm) voor te leggen aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Inrichten corona teststraat bij Content Orgels, Mariënhoef 7 (20e0005416)
Besluit
Initiatiefnemers voor corona-teststraten dienen via een versnelde procedure een tijdelijke
omgevingsvergunning aan te vragen.
Onderwerp
Start procedure ontwerp-bestemmingsplan Trefpunt-West (20e0004608)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan “Het Trefpunt West” (e200036311 en
e200036312) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2. Beeldkwaliteitsplan “Het Trefpunt, Wonen in een parkbos, te gast in het landschap” ook van
toepassing te verklaren op de nieuwe invulling;
3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden;
4. De raad door middel van bijgevoegde informatiememo (e200036336) met planbeschrijving
(e200036335) op de hoogte te stellen van de ter inzagelegging.
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5.

6.

7.

8.

9.

Onderwerp
Woonunits ten behoeve van ambulante hupverlening Haspel 123a (20e0002869)
Besluit
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk (vijf jaar) plaatsen van zes woonunits ten
behoeve van ambulante hulpverlening (hierna: woonunits) op de locatie Haspel 123 A te Ermelo.
2. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van de heer R. ten Hove
tegen de afwijzing van zijn handhavingsverzoek met betrekking tot de woonunit aan de Haspel
123a gegrond te verklaren, maar het bestreden besluit in stand te laten onder een gewijzigde
motivering.
Onderwerp
Uitvoering raadsmotie M359 inzake fietsrondweg Groevenbeekse Heide (20e0005447)
Besluit
1. In te stemmen met het raadsvoorstel Uitvoering raadsmotie M359 inzake Fietsrondweg
Groevenbeekse Heide (corsanr. e200042537) en dit ter besluitvorming aan te bieden aan de
Raad.
2. In te stemmen met het informatiememo inzake Fietspad Groevenbeekse Heide (e200046061) en
dit ter informatie aan te bieden aan de Raad.
3. In te stemmen met de te nemen mitigerende maatregelen (voortoets Natura 2000 Cors.nr.
e200044849 blz. 11 afbeelding 2.2.2).
Onderwerp
Ontwerp-verkeersbesluit vaststellen komgrenzen en onttrekkingen (20e0005413)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit vaststellen komgrenzen in het kader van artikel
20a Wegenverkeerswet 1994 (02330000046852 en 02330000040657).
2. In te stemmen met het ontwerp-besluit vaststellen komgrenzen in het kader van artikel 4.1 Wet
Natuurbescherming conform de nieuwe komgrenzenkaart (02330000046852).
3. In te stemmen om na het vaststellen van het definitieve verkeersbesluit komgrenzen de
Provincie Gelderland te verzoeken om de geactualiseerde komgrenzen op te nemen in de
Wegenlegger.
4. In te stemmen met ontwerp-verkeersbesluiten:
a. Onttrekking van een gedeelte van de Julianalaan (02330000066338);
b. Onttrekking fietspad en bestemming fietspad en ruiterpad in het Speulderveld
(02330000066339).
5. In te stemmen om na het vaststellen van de definitieve verkeersbesluiten uit beslispunt 4 deze
besluiten mee te delen aan de Provincie Gelderland.
6. Het raadsvoorstel (met tracétekening) en ontwerp-raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad.
Onderwerp
Financiering en realisatie ruiter- en men-route-netwerk (18e0004606)
Besluit
1. Overgaan tot realisatie van het Ruiter- en men routenetwerk in de gemeente Ermelo;
2. De kosten á € 31.500,-- als volgt te dekken:
- € 14.000,-- uit budget 6670205 Recreatieve routes;
- € 17.500,-- uit budget 6670202 Stimuleringsagenda Toerisme en recreatie.
3. Voor de jaren 2021 t/m 2025 een bedrag van maximaal € 5.000,-- per jaar te begroten voor het
beheer en onderhoud van het ruiter- en men-routenetwerk, te dekken vanuit budget 6670202
Stimuleringsagenda toerisme&recreatie.
Onderwerp
Rapportage samenwerkingsverbanden decentrale overheden Nederland (20e0005414)
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage samenwerkingsverbanden decentrale overheden Nederland
middels de oplegger (02330000066638) en originele rapportage (02330000066636);
2. Te besluiten beide stukken en uw collegebesluit te agenderen in de Stuurgroep
Doorontwikkeling EHZ-samenwerking om mee te nemen in de routemap Doorontwikkeling EHZsamenwerking.
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