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 11 december 2019
21.15 uur
Besluitvormende
raadsvergadering
Op de agenda o.a.:
Hamerstukken:
- Lijst ingekomen stukken
- 7e Bestuursrapportage
- Wnra en de griﬃe
- Verkleuring Kerkdennen
- Krediet huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2020
Bespreekstukken:
- Masterplan Veldwijk
- Zonneveld Schaapsdijk
- Bestuursrapportage en
1e begrotingswijziging 2019
Meerinzicht

Woensdag 8 januari 2020
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.

Onderzoeksrapport Duurzaamheid
Rekenkamercommissie
Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Op Tafel 11 december 2019
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
Terugvordering oude openstaande debiteurenposten
Zaal: Zaal 5 De Dialoog
In 2017 hebben de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde besloten dat het aantal openstaande debiteuren teruggebracht moest
worden. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de terugvordering,
er heeft een nulmeting plaatsgevonden en alle debiteurendossiers
zijn in kaart gebracht. Uit deze nulmeting bleek dat ongeveer 400
dossiers niet actief werden ingevorderd en dat er bij ongeveer 200
dossiers een heronderzoek moest plaatsvinden (voor de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Er ligt nu een plan van
aanpak terugvordering voor dat de raad eerst beeldvormend bespreekt.

Tafelronde 1. 19.30 - 20.15 uur
Bestuurlijke Startnotitie Regionale Energiestrategie
Zaal: Zaal 9 De Dialoog
In de regio Noord-Veluwe werken de provincie, gemeenten en het
waterschap in goed overleg samen met de netbeheerder, energiecooperaties, woningcorporaties, natuurorganisaties en brancheverenigingen. Het doel van deze samenwerking is om gezamenlijk te
komen tot een gedragen en bestuurlijk vastgestelde Regionale
Energie Strategie (RES), die beschrijft hoe de regio gaat voorzien in
duurzame elektriciteit en warmte voor inwoners en bedrijven. De
gemeenteraad wordt gevraagd de bestuurlijke Startnotitie RES
Noord-Veluwe vast te stellen.
Gesprek met inwoner over de risicoʼs van de
uitrol van 5G
Zaal: Zaal 8 De Dialoog
De heer B. Brandenburg heeft het onderwerp ʻrisicoʼs van de uitrol
van 5Gʼ aangedragen om hierover met de gemeenteraad in gesprek te
gaan. Hij licht daarbij de volgende onderdelen toe: de rol van de
regering, de rol van de telecombedrijven, de rol van de media en de
rol van de gemeenteraad.
Initiatiefvoorstel Burgerinitiatieven
Zaal: Zaal 5 De Dialoog
De heer Van der Knaap heeft namens BurgerBelangen Ermelo een
initiatiefvoorstel ingediend over burgerinitiatieven. Het beoogd eﬀect
is om de betrokkenheid van inwoners bij de gemeenteraad te
verbreden en te versterken. De heer Van der Knaap zal dit voorstel
toelichten en er kunnen vragen worden gesteld.

De Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk heeft onderzoek
gedaan naar sturing en samenwerking op duurzaamheid in Ermelo.
Bij de beeldvormende tafel komen de onderzoekers het rapport
toelichten en kunnen de raadsleden met de Rekenkamercommissie
in gesprek.
7e Bestuursrapportage
Zaal: Zaal 5 De Dialoog
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.

= praat mee, deel je mening over dit onderwerp met de
raadsleden
= luister mee, je bent van harte welkom op de publieke
tribune of luister online mee

Uitkomsten maatschappelijk raadsprogramma thema ‘Wonen in Ermelo’
In de maand september sprak de gemeenteraad met
inwoners over het thema ʻWonen in Ermeloʼ. Daarnaast
was het mogelijk om een online enquête in te vullen.
Maar liefst 750 mensen hebben deze enquête ingevuld.
Met de 750 ingevulde enquêtes en de vele gesprekken
op straat en online is veel informatie verzameld. Deze
informatie wordt verwerkt in de nieuwe woonvisie die in
de loop van volgend jaar wordt besproken.
De uitkomsten zijn verwerkt in een graﬁsche weergave
die op de volgende pagina staat.
Alle informatie is ook terug te vinden op de website
ermelo.nl/jaikdenkmee.
ʻWonenʼ was het tweede onderwerp dat de gemeenteraad heeft besproken voor het maatschappelijk raadsprogramma. Vorig jaar is gestart met het thema ʻGroen
in je eigen leefomgevingʼ. Door het maatschappelijk
raadsprogramma wil de raad ook buiten verkiezingstijd
in contact blijven met de inwoners van Ermelo.
Door met elkaar in gesprek te gaan maken we Ermelo
samen steeds mooier!

Tafelronde 2. 20.20 – 21.05 uur
Verklaring van geen bedenkingen Watervalweg 175
Zaal: Zaal 9 De Dialoog
De stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van het gebruik voor
het pand op het perceel aan de Watervalweg 175. De aangevraagde
vergunning omvat handelen in strijd met de regels van ruimtelijke
ordening. Hiervoor is een verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad vereist aangezien het gebruik niet past binnen het
bestemmingsplan.

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

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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Uitkomsten
Maatschappelijk

Wonen in Ermelo

Raadsprogramma

Waar willen Ermeloërs bouwen?

kern

buurtschappen
rondom de hoofdkern
buitengebied

rondom de
hoofdkern

rondom de hoofdkern
buurtschappen

34%

37%

kern

16%

8%

Type Woningbouw

inwoners geven voorkeur aan
ruime uitbreiding die verder
gaat dan alleen de hoofdkern
slechts 8% kiest voor
verdichten van de kern

architectuur

12%

Samenstelling wijken

modern

73%

8% 19%

gezinnen, jongeren en ouderen bij elkaar

apart

traditioneel

koop of huur

geen
voorkeur

54%

inwoners hebben graag veel contact
met buurtgenoten
hoewel voldoende privacy
ook erg belangrijk is

aparte
buurten

hoog of laag

36%

?

geen
voorkeur

?

12%

52%
alleen laagbouw

hoog- en laagbouw

geen
voorkeur

29%

17%

huur- en koopwoning bij elkaar

?

41%

47%

geen
voorkeur

Woonsituatie 2030

verwacht niet te verhuizen

52% 48%

niet

79%

blijft in Ermelo

21%

omdat

redenen

omdat

76%

24%

veranderingen aan woning

verwacht woning
aan te passen
verduurzamen
moderniseren
levensbestendig maken
kleine werkzaamheden

60%
31%
29%
53%

verwacht te verhuizen

50%

ziet geen
noodzaak

groter wonen

29%

kleiner wonen

23%

27%

€

uitbreiden
meer vierkante meters
meer faciliteiten

11%
8%

13%

€ €

€

€

7%

familie
aangepast wonen

renoveren

niet

€

12%

geen
budget

rustigere en veiligere
omgeving

7%

goedkoper wonen

6%

12%
werk

