Nr. 02330000073096
Zaaknr. 02330000024848

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 december 2020
Aanwezig:
Mevrouw dra. Th.A.J. Burmanje, 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.

Onderwerp
Functieveranderingen op diverse locaties van landgoed Leuvenum (18e0006030)
Besluit
1. Medewerking verlenen aan diverse functieveranderingen op landgoed Leuvenum.
2. Op grond van de Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019 de raad voor te
stellen af te wijken van de inhoudelijke bepalingen als volgt:

de percentages te realiseren sociale woningbouw (50%) niet toe te passen;

in plaats hiervan een financiële afdracht van de initiatiefnemer te verlangen van
€ 30.000,00 voor een bijdrage aan het Vereveningsfonds sociale woningbouw.

2.

Onderwerp
Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Veluwe (20e0005738)
Besluit
1. Vaststellen Noord Veluwe bodemkwaliteitskaart PFAS.
2. De gemeenteraad via een raadsinformatiememo op de hoogte stellen.
Onderwerp
Meerjarenplan Ermelo Buitenleven en eenmalige subsidie (20e0004567)
Besluit
1. In te stemmen met het meerjarenplan Ermelo Buitenleven.
2. Eenmalig een stimuleringssubsidie van € 19.000,-- beschikbaar te stellen voor de opstart en
ondersteuning in 202.
3. De kosten te dekken uit 6670202 (€ 3.500,--) en 6670201 (€ 15.500,--).
4. De effecten van Covid-19 worden reeds gecompenseerd op basis van opgestelde
subsidiemogelijkheid daarvoor.
5. De vraag om een projectsubsidie van € 10.000,-- voor inzet voor cultuur af te wijzen.
6. De vraag om garant te staan voor de huur en personeel af te wijzen.
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Onderwe
Huuroverreenkomst Erm
melosche Hei de met Defen
nsie (20e0005765)
Besluit
n
huuro
overeenkomstt (02330000065441/e2000
038722) voorr de Ermelosche heide af te
e
1. Een nieuwe
sluite
en met het Rijjksvastgoedb
bedrijf (Defens
sie).
2. De huurovereenko
omst af te slu
uiten voor een
n periode van
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met steeds een
n verlenging
van zes
z jaren t/m 31 decembe r 2032, en ve
ervolgens voor onbepaalde tijd.
3. De huidige huurprijs te indexe ren met 2%.
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Onderwe
erp
Informatiiememo dossier-Meijbaum (17e0005072)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de door p
partijen getekende vaststellingsovereenkkomst.
2. Kenn
nis te nemen van
v de inform
matiememo d.d. 16 decemb
ber 2020 (e20
00050138).
3. In te stemmen me
et deze inform
matiememo en
n deze ter ken
nnisname voo
or te leggen aan
a de
geme
eenteraad.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 22 decem
mber 2020
Besluit
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluitenlijst van d
bovensta
aande tekst.
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