Nr. 14030632
Casenr. 2014-05067

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 29 april 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A. Nederveen, wethouder
Mevrouw M.J.E. Verhagen, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 22 april 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Met inachtneming van de volgende tekstuele aanpassing:
Agendapunt 3. Verharden toegangspad/parkeerplaats bij LTV Irminloo t.b.v. minder valide sporters
(2013-10811).
1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van het na aftrek van de eigen bijdrage
ontbrekende bedrag voor het verharden van het toegangspad/parkeerplaats.
Afdeling ONT
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst 2014 met MEE Veluwe (2013-11368).
Besluit
1. Voor 2014 de samenwerkingsovereenkomst met MEE Veluwe te verlengen.
2. MEE Veluwe hierover te informeren via bijgevoegde conceptbrief (14015392).
3. De te decentraliseren middelen voor cliëntondersteuning en integrale vroeghulp voor 2015 voor
100% beschikbaar te stellen aan MEE Veluwe, waarvan 20% bestemd voor innovatie.
4. Hiertoe in te stemmen met de afspraken in het document ‘Afspraken gemeenten Regio Noord
Veluwe – MEE Veluwe inzake transitie’ cliëntondersteuning 2015’ (14029699).
5. Dit besluit budgettair te verwerken in de programmabegroting 2015.
6. De raad hierover te informeren via bijgevoegde conceptraadsbrief (14030083).
Afdeling ONT
Onderwerp
Anterieure overeenkomst Boni Supermarkt (2013-05407).
Besluit
Ingestemd met de anterieure overeenkomst inzake de vernieuwing van de Boni supermarkt
(Herderlaan 8-10).
N.a.v. bezien effectiviteit plaats afvalbakken.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Verzoek woningbouw Harderwijkerweg 201a (2014-00761).
Besluit
1. Ingestemd met het verzoek voor de bouw van een woning.
2. De bestemming middels een wijzigingsplan wijzigen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Kredietaanvraag GVVP projecten 2014 (2014-06282).
Besluit
1. Ingestemd met het starten met het uitvoeringsprogramma 2014 (zie onderstaande matrix).
2. De hiervoor extra benodigde middelen op PM te stellen en hiervan mededeling te doen in de
Kadernota 2014.
3. Bij de Westflank de voorbereiding verder vorm te geven zonder onomkeerbare ‘stappen’ te
zetten (dus nog geen grondverwerving).
4. De bewoners aan de Horsterweg (betreffende deel) en Julianalaan na uw besluiten per brief te
informeren over de stand van zaken nadat het nieuwe college is aangetreden.
5. De raad middels een (i.o.m. portefeuillehouder OW nog op te stellen) raadsbrief te informeren
over het uitvoeringsprogramma 2014 GVVP.
6. Kennis genomen van de projectplannen Horsterweg, Blauwe Zone, Westflank, Julianalaan, en
Stationsomgeving
7. Kennis genomen van de (voor)ontwerpen voor de Horsterweg en de Julianalaan.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Begroting 2014 en Programmabegroting 2015-2018 Meerinzicht (2014-07540).
Besluit
1. Kennis genomen van de Programmabegroting 2015-2018 Meerinzicht.
2. Ingestemd met de begroting 2014 Meerinzicht.
3. De Programmabegroting 2015-2018 en begroting 2014 Meerinzicht aanbieden aan de raad en
voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Bestuurlijk wederhoor op Rekenkamerrapport Grip op grote projecten (2013-08939).
Besluit
1. Inhoudelijk reageren op een aantal conclusies, verwoord in hoofdstuk 3.
2. De aanbevelingen aan de raad voor kennisgeving aangenomen.
3. De aanbevelingen aan uw college voor kennisgeving aangenomen.
4. Ingestemd met bijgevoegde brief aan de Rekenkamercommissie, m.i.a.v. tekstuele aanpassing.
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8.

Onderwerp (uitnodigingen)
Start Veluwse ondernemersnetwerk van VNO NCW
Midden op 16 mei 2014 om 15.00 uur te
Nunspeet.
Wmo fair op 9 mei 2014 vanaf 13.00 uur op De
Eikenhorst in ’t Harde van EBC zorg.
Afscheidsreceptie wethouder drs. J.A. Coster op 7
mei 2014 vanaf 15.30 uur, gemeente Nunspeet.
Receptie 50-jarig bestaan Tomassen Duck-To B.V.
op 25 mei 2014 vanaf 15.00 uur aan de F.
Kortlanglaan 116.
Opening Innovatiecentrum ICER te Ulft op 6 mei
2014 vanaf 12.00 uur van Regiomarketing
Gelderland.
Commando-overdracht 45ste pantserinfanterie
bataljon op 23 mei a.s. vanaf 12.30 uur ontvangst
Symposium GGZ Centraal op 2 juli a.s. ter
gelegenheid afscheid dhr. Schreuder. Symposium
v.a. 13.30 uur. Afscheidsreceptie is v.a. 17.00 uur
te Zon en Schild Amersfoort.

Weth. Economische zaken

v.k.a.
College verhinderd. Brief sturen i.v.m.
koninklijk bezoek.
Burgemeester Baars, weth. V.d. Bosch,
weth. Economische zaken
v.k.a.

Burgemeester Baars
Weth. Klappe (symposium en receptie)
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 21 tot en met 25 april 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV-vergunning voor het organiseren van boeken-/curiosamarkten op de locatie
Stationsstraat (voetgangersgebied) (2014-04547).
Beslissing
Vergunning verlenen voor 17 of 24 mei, 19 juli en 13 september 2014 en weigeren voor
21 juni en 16 augustus 2014.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Afsluiten handhaving permanente bewoning Haspel 33a 33 (2013-11552).
Beslissing
Afzien van handhavend optreden, nu de bewoning van het recreatieverblijf op het perceel
Haspel 33a 33 is beëindigd.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verzoek voor het schooljaar 2013/2014 om vergoeding leerlingenvervoer schoolbezoek
(2014-06317).
Beslissing
Vergoeding verstrekken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verzoek voor het schooljaar 2013/2014 om vergoeding leerlingenvervoer schoolbezoek
(2014-04422).
Beslissing
Vergoeding verstrekken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verzoek voor het schooljaar 2013/2014 om vergoeding leerlingenvervoer schoolbezoek
(2014-5366).
Beslissing
Vergoeding verstrekken.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Invordering verbeurde dwangsom, Eendenparkweg 13 28 (2012-10826)
Beslissing
De verbeurde dwangsom over de periode van 13 oktober 2013 tot en met 12 april 2014
innen, omdat niet is voldaan aan de last onder dwangsom van 13 februari 2013.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Beëindiging leerlingenvervoer schooljaar 2013/2014 met ingang van 22 april 2014 (201304923).
Beslissing
De vergoeding in de kosten van het vervoer met ingang van 22 april 2014 beëindigen.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Invordering verbeurde dwangsommen, Leuvenumseweg 120 307 (2013-03306)
Beslissing
De van rechtswege verbeurde dwangsommen invorderen wegens het niet tijdig voldoen
aan de last onder dwangsom.
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9.

10.

11.

12.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Stimuleringssubsidie 2014 (2014-00746)
Beslissing
1. Een stimuleringssubsidie 2014 toekennen voor de organisatie van Koningsdag en
4 mei.
2. Een bedrag verlenen voor de kosten, verbonden aan de aubade op Koningsdag.
3. Over de kosten van de stroom- en watervoorziening binnenkort een gesprek
beleggen met het bestuur.
4. In de programmabegroting 2015 en volgende jaren een bedrag opnemen voor de
genoemde extra kosten.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Watervalweg 96 (2014-02749)
Beslissing
Een last onder dwangsom opleggen wegens het zonder omgevingsvergunning plaatsen
en in stand laten van twee wanden met daarop steunende balken aan de achterzijde van
het recreatieverblijf Watervalweg 96.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Handhavend optreden Buitenbrinkweg 14 72 (2014-04149)
Beslissing
Handhavend optreden tegen het strijdige gebruik van het recreatieverblijf en de bijbehorende grond op het perceel Buitenbrinkweg 14 72.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Wob-verzoek over de voorgenomen verlenging van de overeenkomst voor de verwerking
van GFT-afval (2014-05883)
Beslissing
1. De voorzitter van de Regio Noord Veluwe mandateren om namens de gemeente
Ermelo de behandeling van het Wob verzoek af te handelen.
2.

13.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Vervanging module Squit (XO) bodem binnen onze gemeente door de module Squit Ibis
binnen de ODNV (2014-06146)
Beslissing
- Ingestemd met de voorgestelde aanschaf van de module Squit Ibis binnen de ODNV als
vervanging van de huidige module Squit (XO) bodem.
-

14.

De voorzitter van de Regio Noord Veluwe mandateren om namens de gemeente
Ermelo op te treden in alle toekomstige procedures en verzoeken e.d. met betrekking
tot de verlenging van de overeenkomst voor de verwerking GFT.

De eenmalige kosten dekken uit de post

6240213 “Uitgaven Omgevingsvergunnin-

gen”.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigen beleid en Reglement burgerlijke stand (2014-06307)
Beslissing
Ingestemd met de voorgestelde wijziging van artikel 5 lid 6 van het beleid en reglement
burgerlijke stand.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Afdeling AONT
Korte inhoud
Overeenkomst met GGz Centraal over inzet combinatiefunctionaris (0,75 fte) (201308761).
Beslissing
Overeenkomst ondertekenen en retourneren met begeleidende brief en subsidie per
kwartaal uitkeren aan GGz Centraal.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Anterieure overeenkomst Slagsteeg 37/39 (2014-00636).
Beslissing
1. Ingestemd met de anterieure overeenkomst behorende bij de ontwikkeling van
Slagsteeg 37/39.
2. De bijdrage in het kader van de gemeentelijke sloopadministratie ter beschikking
stellen aan de vereniging Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
afdeling Noordwest Veluwe, ten behoeve van landschapsherstel in het buitengebied van de gemeente Ermelo.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik op perceel Jhr. Dr. J. C.
Sandbergweg 82 (2014-04332).
Beslissing
Ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verzoek voor het schooljaar 2013/2014 om vergoeding leerlingenvervoer schoolbezoek
(2014-06315).
Beslissing
Vergoeding toekennen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Communicatieplan Afval meer waard (2014-06447).
Beslissing
Het communicatieplan focus doorontwikkeling afval meer waard vaststellen.
Afdeling ABV
Korte inhoud
OR-jaarverslag 2013 (2014-06505).
Beslissing
Kennisgenomen.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Dividend 2013 Alliander N.V. (2014-07001).
Beslissing
Kennisgenomen van het door Alliander N.V. over 2013 uitgekeerde dividend en de
budgettaire consequenties betrekken bij de Najaarsnota 2014.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte op perceel
Stationsstraat 17 D (2014-07007).
Beslissing
Vergunning verstrekken.
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23.

24.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Handhavend optreden Eendenparkweg 55A, huurcontracten recreatieverblijven 1, 2, 3, 9
en 12 (2014-07200).
Beslissing
1. Handhavend optreden vanwege het weigeren gehoor te geven aan de
vorderingen van huurcontracten met persoonsgegevens en duur van deze
overeenkomsten van een toezichthouder van de gemeente Ermelo voor de
percelen Eendenparkweg 55A 1, 2, 3, 9 en 12 door middel van een last onder
dwangsom.
2. Eigenaar op de hoogte stellen van dit voornemen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
RNV mandateren WOB (2014-07234).
Beslissing
1. De voorzitter van de regio Noord Veluwe mandateren om namens de gemeente
Ermelo de behandeling van het verzoek van CMS Derks Star Busmann N.V.
namens AVR-afvalverwerking B.V. af te handelen.
2. De voorzitter van de Regio Noord Veluwe mandateren om namens de gemeente
Ermelo op te laten treden in alle toekomstige procedures en verzoeken e.d. met
betrekking tot het vestigen van het alleenrecht.

Vastgesteld in de collegevergadering van
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

