VA N DE
GEMEENTER A A D
Politieke
Avonden
19.00 uur

Een politieke avond bestaat uit
de volgende onderdelen:
19.00-19.30 Informele start en
vragenhalfuur
19.30-20.15 Tafelronde 1
20.20-21.05 Tafelronde 2
21.15 Raadsvergadering

Woensdag 13 november 2019
21.15 uur
Besluitvormende
raadsvergadering
Op de agenda o.a.:
Bespreekstuk:
- Programmabegroting
2020-2023
Hamerstukken:
- Lijst ingekomen stukken
- (Technische) wijziging
gemeenschappelijke regeling
Meerinzicht
- Wensen/bedenkingen
aansluiting door GDD-NOG bij
werkgeversvereniging in het
kader van WNRA

Woensdag 27 november 2019
21.15 uur
Politieke avond

In principe bestaat de
raadsvergadering uit
hamerstukken. Er kunnen
nog moties of amendementen ingediend worden waar
de raad over kan debatteren. De meest actuele
agenda staat op
www.ermelo.nl/
raadsinformatie.

Facebook
Volg de gemeenteraad op
www.facebook.com/RaadErmelo.
Hier worden o.a. vergaderingen en
uitnodigingen van de gemeenteraad
gepost.

Twitter
Volg de gemeenteraad
op www.twitter.com/Raadermelo.
Tijdens raadsvergaderingen worden
de besluiten van de raad live
getwitterd.

Wil je weten wanneer de
raad bij elkaar komt en
welke onderwerpen zij
bespreken? Kijk voor de
planning, agendaʼs en alle
achterliggende informatie
en documenten op www.
ermelo.nl/raadsinformatie.
Hier kun je ook live
meeluisteren of zelfs
meekijken naar de Politieke Avond of een vergadering terug luisteren.

Concept prestatieafspraken 2020 met UWOON
en de Groene Draad

Op Tafel 13 november 2019

Zaal: Leuvenum

Op de komende politieke avond worden de volgende onderwerpen
besproken in beeldvormende of oordeelsvormende tafels.
Wat betekent dit onderwerp en hoe kun je meedoen?

Extra tafelronde 18.40 – 19.25 uur
Gezien de veelheid aan onderwerpen is er deze politieke avond een extra
tafelronde voorafgaand aan de twee gebruikelijke tafelrondes.

Verbeteren recreatieve infrastructuur
in het Tonselse Veld

De gemeente, woningcorporatie Uwoon en huurdersorganisatie de Groene
Draad maken prestatieafspraken over o.a. beschikbaarheid, betaalbaarheid en
duurzaamheid. Er zijn concept jaarafspraken gemaakt voor 2020. De
gemeenteraad wordt gevraagd om het college advies te geven over deze
jaarafspraken.

Financiële verordening, Belastingmaatregelen,
6e Bestuursrapportage
Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Aan deze tafel worden drie ﬁnanciële onderwerpen besproken.

Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan Tonselse Veld in februari
2018 heeft de gemeenteraad het college gevraagd te onderzoeken welke
maatregelen er mogelijk zijn om de verkeersveiligheid en recreatieve waarde
in Strokel en Tonsel te verbeteren. Het college heeft een plan van aanpak
geschreven met verschillende kansen en mogelijkheden om hieraan te
kunnen werken. Om dit plan van aanpak verder uit te werken heeft het
college een voorbereidingskrediet nodig.

Tafelronde 1. 19.30 - 20.15 uur
Masterplan Veldwijk (incl. beeldregieplan)

Financiële verordening: deze verordening regelt het ﬁnanciële beheer en
beleid en de ﬁnanciële organisatie van de gemeente. De gemeenteraad stelt
bij de verordening de uitgangspunten voor het ﬁnanciële beleid vast.
Belastingmaatregelen: jaarlijks stelt de gemeenteraad de kadernota en de
programmabegroting vast. Daarna moet een aantal verordeningen vastgesteld worden met daarin de tarieven van de belastingen en heﬃngen.
Bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen en de afvalstoﬀenheﬃng.
6e Bestuursrapportage: met de bestuursrapportages informeert het college
de gemeenteraad over afwijkingen in planning of ﬁnanciën en vraagt het
college de gemeenteraad akkoord te gaan met de nieuwe planning en de
begrotingsaanpassingen.

Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Het Masterplan Veldwijk is een vertaling van de structuurvisie landgoed
Veldwijk die de raad in februari 2018 heeft vastgesteld. Dit is een nieuwe fase
in de ontwikkeling van het gebied. De raad kan kaders meegeven voordat de
verdere ontwikkeling en vormgeving van het gebied start. Het Masterplan is
op 30 oktober 2019 beeldvormend besproken. Daarbij bleek behoefte aan
een vervolg van de beeldvormende bespreking.

Strategisch beleidskader gemeentelijke
vastgoedportefeuille
Zaal: Zaal 5 De Dialoog

Het beleidskader gemeentelijke vastgoedportefeuille is de basis voor de
verdere professionalisering van het vastgoedbeheer. Met de toepassing van
het beleidskader krijgt de gemeente Ermelo grip en sturing op het maatschappelijke en ﬁnancieel rendement van de vastgoedportefeuille. Het beleidskader
geeft transparante informatie over het beheer en de exploitatie van het
vastgoed. Na besluitvorming door de gemeenteraad kan het college een
vastgoedinformatiesysteem aanschaﬀen. In de tussenliggende periode is al
een start gemaakt met het inventariseren en verzamelen van informatie van en
over het vastgoed en de contracten. Dit beleidskader is nieuw beleid. Om het
goed te doorgronden, wordt dit onderwerp eerst beeldvormend behandeld.

Toeristische monitor 2019 en eindevaluatie
stimuleringsagenda recreatie en toerisme
Zaal: Leuvenum

Met een presentatie op 16 oktober 2019 zijn de raadsleden geïnformeerd
over de uitkomsten van de eindevaluatie van de stimuleringsagenda Recreatie
en Toerisme en de rapportage Toeristische monitor 2019: Hoe gaat het met
het toerisme in Ermelo? Dit is een tussenstap om tot een nieuwe agenda voor
recreatie en toerisme in Ermelo te komen. Tijdens de behandeling op 16
oktober bleek er te weinig tijd om goed over dit onderwerp door te praten. De
raadsleden hebben daarom verzocht om een vervolg van de beeldvormende
bespreking.

Tafelronde 2. 20.20 – 21.05 uur
Zonneveld Schaapsdijk

= luister mee, je bent van harte welkom op de publieke tribune
of luister online mee

Kerntakendiscussie
We willen veel in Ermelo. Er zijn veel mooie plannen en grote ambities. Alle
ambities volgen kan alleen als er meer geld bij komt. Daarom heeft de
gemeenteraad besloten een discussie te voeren over de belangrijkste taken
van de gemeente. In de week van 7 mei 2019 hebben bijna 600 Ermeloërs
hun mening gegeven over de vraag ʻWaar moet de gemeente zich mee bezig
houden?ʼ. Deze informatie is verwerkt in een Hoofdlijnennotitie. In deze
notitie staan alle mogelijke keuzeopties, de een reëler dan de ander. Alle
opties van de Hoofdlijnennotitie zijn vervolgens besproken volgens het
stoplichtmodel met drie mogelijkheden:
Groen: Goed idee, verder uitwerken.
Oranje: Twijfel, verder overleggen.
Rood: Laten zoals het nu is, niet uitwerken.
De uitkomst is verwerkt in één gezamenlijke lijst. Vervolgens is een visie
geschreven per thema. Op 11 en 25 september 2019 heeft de gemeenteraad
hierover gesproken en de uitkomsten verwerkt in een raadsvoorstel. Dit
voorstel is op 30 oktober 2019 besproken. De gemeenteraad heeft ingestemd
met een visie per thema en het college verzocht om de uitwerking op te
pakken.
De gemeenteraad wil nogmaals alle Ermeloërs bedanken die tot nu hebben
meegeholpen in de kerntakendiscussie. Met de concrete plannen komen we
weer bij je terug.
Samen maken we Ermelo nog mooier!

Zaal: Zaal 5 De Dialoog

Een initiatiefnemer wil op de gronden gelegen aan de Schaapsdijk en achter
de Buitenbrinkweg 77 in het buurtschap Horst een zonneveld van ca. 4
hectare realiseren. Het plangebied heeft de bestemming Agrarisch en
Agrarisch met Landschappelijke waarden. Om een zonneveld te realiseren
moet er van het bestemmingsplan afgeweken worden. Om hiervoor een
omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen
bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze verklaring van geen bedenkingen aan te vragen. In verband
met de maatschappelijke impact van het voorstel wordt dit dossier eerst
beeldvormend besproken.

gemeenteraad@ermelo.nl | (0341) 56 71 04

= praat mee, deel je mening over dit onderwerp met de
raadsleden

Je bent van harte welkom bij de hele Politieke Avond,
natuurlijk ook als je alleen wil luisteren. Wil je
meepraten aan een Tafel of heb je zelf een onderwerp
wat je met de raad wil bespreken? Neem dan contact
op met de raadsgriﬃe. De contactgegevens staan in de
blauwe balk onderaan de pagina.
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