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 27 november 2019
21.15 uur
Besluitvormende
raadsvergadering
Op de agenda o.a.:
Hamerstukken:
- Lijst ingekomen stukken
- Financiële verordening
- Belastingmaatregelen 2020
- Verbeteren recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld
- Strategisch beleidskader
gemeentelijk vastgoed

Woensdag 11 december 2019
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 Toekomstvisie en Opdrachten VNOG
Zaal: Leuvenum

Op Tafel 27 november 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?

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft een
concept Toekomstvisie en Opdrachten gemaakt. Met dit document
kan de gemeenteraad in gesprek met de burgemeester voordat het
algemeen bestuur van de VNOG de toekomstvisie deﬁnitief vaststelt
op 16 januari 2020.

Tafelronde 1. 19.30 - 20.15 uur
= praat mee, deel je mening over dit onderwerp met de
raadsleden

Masterplan Veldwijk
Zaal: Zaal 8 De Dialoog
Het masterplan is op 30 oktober én 13 november 2019 beeldvormend behandeld. Vervolgstap is de oordeelsvormende behandeling.
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. Tijdens de tafelrondes op 30 oktober en 13
november kon de raad vragen stellen om een goed beeld van het
dossier te krijgen. Tijdens deze tafelronde kunnen de partijen hun
standpunt neerzetten.

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

Zo zie ik dat!
Column

Verkleuring Kerkdennen
Zaal: Zaal 5 De Dialoog
Eerder heeft de raad een verkleuringsnotitie voor het bedrijventerrein
Kerkdennen vastgesteld. Op basis daarvan is nu een uitwerking
gemaakt voor wat betreft de maatregelen uit de categorie “kansrijk”.
De ﬁnanciële gevolgen zijn inzichtelijk gemaakt. Het beoogd resultaat is dat er eind 2020 een toekomstbestendig bedrijventerrein is
gerealiseerd dat verkeersveilig, vitaal en duurzaam is.
7e Bestuursrapportage 2019 en 1e Begrotingswijziging
2019 Meerinzicht
Zaal: Leuvenum
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.
De 1e Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht wordt in deze tafelronde ook besproken. De raad kan hier een zienswijze op indienen.
Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Tafelronde 2. 20.20 – 21.05 uur
Zonneveld Schaapsdijk
Zaal: Zaal 8 De Dialoog
Het dossier is op 13 november 2019 beeldvormend besproken. In
deze tafelronde wordt het oordeelsvormend besproken. 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.
Krediet huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2020
Zaal: Zaal 5 De Dialoog
De gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting van het
basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Daarvoor kunnen schoolbesturen jaarlijks een huisvestingsaanvraag indienen. De raad wordt
voorgesteld om twee kredieten beschikbaar te stellen. Een krediet
voor de aanvullende eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en
meubilair voor De Klokbeker. En een krediet voor de vergoeding van
diefstalschade en het herstel van braakschade bij het Groevenbeek
College.

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

Piet Woltman
Fractievertegenwoordiger
VVD Ermelo
p.woltman@ermelo.nl

De ﬁnanciën van de Gemeente Ermelo
Op 13 november heeft de Raad de belastingmaatregelen en
Programmabegroting 2020 behandeld en goedgekeurd.
Als nieuwe fractievertegenwoordiger van de VVD Ermelo valt
mij op hoe complex de programmabegroting in elkaar steekt.
Het voorgeschreven model heeft 4 programmaonderdelen,
waarbij in het onderdeel “Programma Samen Leven in Ermelo”
met het Sociaal Domein het meeste geld omgaat.
Per saldo heeft de Raad niet zoveel mogelijkheden om de
inkomstenkant te sturen. Het grootste deel van de inkomsten
komt van het Rijk.
Het is goed dat de Gemeente elk jaar bij de programmabegroting een overzicht publiceert van de inkomsten en uitgaven.
Op dit moment speelt de belangrijke discussie hoe willen we
Ermelo in de toekomst inrichten. De volgende stap is om te
bepalen hoe we dit gaan betalen en of we dit kunnen betalen.
Willen we het beste van het beste dan kost dit veel geld en dat
zullen met elkaar als burger moeten opbrengen. De VVD vindt
goed is goed genoeg.
Tenslotte wil ik de burgers een tip meegeven.
Wil je weten wat er wordt besproken in de Raad:
kijk op de website https://ermelo.notubiz.nl/.
Hierin staan alle openbare stukken die door de Raad worden
behandeld.
Zo zie ik dat!

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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