Nr. 14039486
Casenr. 2014-08726

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W van 1 juli 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer W. van der Schaaf, loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 24 juni 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Raadsbrief begrotingstraject 2015-2018 (2014-08818).
Besluit
1.
Ingestemd met de inhoud van bijgevoegde raadsbrief (14039129).
2.
De raadsbrief aanbieden aan de agendacommissie. Enkele kleine tekstuele aanpassingen in de
raadsbrief worden door de portefeuillehouder onder mandaat uitgevoerd.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Programmabegroting 2015-2018: Ombuigingen (2014-07191)
Besluit
1. Ingestemd met de voorgestelde ombuigingen, voortkomende uit het Coalitieakkoord 20142018.
2. Deze ombuigingen te verwerken in de financieel-technische Programmabegroting 2015-2018.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Mandaat vakantieperiode 2014 (2014-09428)
Besluit
1. De aanwezige collegeleden mandateren onder voorwaarden, zoals genoemd in dit voorstel, tot
het nemen van collegebeslissingen gedurende de weken 31,32 en 34.
2.
Deze gemandateerde collegebeslissingen na de vakantieperiode in week 36 bekrachtigen als
voltallig college.

pagina

2 van 7

5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Principeverzoek functieverandering Oude Telgterweg 243 en Telgter-Engweg 45 (2013-09508)
Besluit
1. Ingestemd met het initiatief voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen aan de Oude
Telgterweg 243 en twee geschakelde woningen aan de Tegter-Engweg 45;
2. Als voorwaarde opnemen dat de woningen (Oude Telgterweg 243) op minimaal 100 meter van
het agrarisch bouwvlak komen te liggen.
3. Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de haalbaarheid van het plan
aantonen;.
4. De kosten te dekken ten laste van de bijdrage die de initiatiefnemer op basis van de op te
stellen anterieure overeenkomst aan de gemeente verschuldigd is.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Toekomst Sociale Werkvoorziening (2014-09519)
Besluit
In aansluiting naar het onderzoek naar de toekomst van de Sociale werkvoorziening, kennis
genomen van:
1.
Het onderzoeksrapport ‘afbouw met beleid’ van adviesbureau IROKO
2.
Het ambtelijk advies ‘een nieuw perspectief’, inclusief aanvulling juni 2014
3.
De bevindingen van de Stuurgroep Transities van 5 juni.
En ingestemd met de voorgestelde vervolgstappen in het ambtelijk advies:
4.
Zo spoedig mogelijk uitwerken businesscase naar scenario 4 uit het rapport ‘afbouw met
beleid’ van adviesbureau IROKO: vervreemding / privatisering van (onderdelen van) de Sociale
werkvoorziening en dit in te brengen in het Dagelijks bestuur van de RNV van 25 juni.
5.
Het uitwerken van de onderdelen ‘beschut werk’ en ‘werkgeversbenadering’ op gemeentelijk
niveau (voor Ermelo: in SDV- verband), gekoppeld aan de arbeidsmarktregio’s.
6.
De benodigde middelen beschikbaar te stellen voor het vervolgonderzoek. Naar schatting
komen de kosten naar rato op € 6.000,- tot € 10.000,- per gemeente. Een uitgewerkt voorstel
volg te zijner tijd via de projectgroep.
Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Invoering tijdelijke blauwe parkeerzone voor 11 parkeerplaatsen op parkeerterrein Leuvumseweg
nabij huisnummer 2 (2014-09208)
Besluit
1. Tijdelijk parkeerduurbeperking (blauw zone) in te stellen voor 11 van de 13 parkeerplaatsen op
parkeerterrein ter hoogte van Leuvenumseweg huisnummer 2.
2. Ingestemd met bijgaande brief (14037779) richting aanwonenden.
Afdeling ARB/TWS
Onderwerp
Verlenging omgevingsbestek Inclusief Gresbo B.V. (2014-02872)
Besluit
1.
Gebruik te maken van de optie tot het verlengen van het huidige omgevingsbestek 2013-RB-01
met de Inclusief Gresbo bv. voor de duur van 1 jaar (1 april 2014 tot 31 maart 2015).
2.
Akkoord te gaan met een tariefverhoging van € 21.141,12 als gevolg van indexatie.
3.
De tariefsverhoging te dekken uit de stelpost prijscompensatie.
Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Beheerovereenkomst Stichting Schapedrift Ermelo (2012-06136)
Besluit
1. De opgestelde beheerovereenkomst (13039747) aan te bieden aan Stichting Schapedrift Ermelo.
2. Jaarlijks een beheervergoeding van € 50.000,00 (excl. 6% btw) te betalen.
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10.

Onderwerp (uitnodigingen)
Beëdiging van het 45 Pantserinfanteriebataljon
Regiment Infanterie Oranje Gelderland op 22
augustus a.s. om 13.45 uur.
Belevingsdag De Varenhof op 27 september 2014,
een open dag ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum.
Jubileumavond De Varenhof op 10 oktober 2014 in
de Immanuelkerk.
Ontbijtsessie Bedrijvenkring Ermelo op 4 juli 2014
om 07.00 tot 09.00 uur in de Schout van Ermelo
VNG On Tour; bezoeken van de VNG directieraad
aan de gemeenten

Wethouders Van den Bosch (met keten) en
Van Eijsden
Burg. Baars en wethouder Van Eijsden
(Gemeente alleen aanwezig met folders)
Burg. Baars
Geen afvaardiging college
Aanmelden voor bezoek (voltallig college)
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. 1 juli 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 23 tot en met 27 juni 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging registratie in het Landelijk register
Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-09281).
Beslissing
Gastouderopvang, opvangadres Cronjéstraat 65 te Ermelo uit het Landelijk register
Kinderopvang te verwijderen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging registratie in het Landelijk register
Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-09378).
Beslissing
Gastouderopvang, opvangadres Cronjéstraat 65 te Ermelo uit het Landelijk register
Kinderopvang te verwijderen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Intrekken huisnummers De Enk 8, 10 en 12 en toekennen De Enk 8 en 10 (2014-09070).
Beslissing
In te trekken:
Straat
De Enk 8, 10, 12
Postcode
3851 NX
Pand id
11359
Toe te kennen
Straat
De Enk 8, 10
Postcode
3851 NX
Pand id
11359
Afdeling APZ
Korte inhoud
Niet-ontvankelijk verklaring ontheffing Wegenverkeerswet voor het houden van een
wielerronde (2014-09415).
Beslissing
Niet-ontvankelijk verklaren van aanvraag ontheffing Wegenverkeerswet.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen op de locatie
Klaverlaan 2, 2A, 4, 4A, 6, 6A, 8 en 8A (2013-08222).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het manegehuis op
de locatie Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82 (2014-04332).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van
de woning op de locatie De la Reystraat 24 (2014-09090).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging registratie in het Landelijk register
Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-09400).
Beslissing
Gastouderopvang, opvangadres Smutslaan 7a te Ermelo uit het Landelijk register
Kinderopvang te verwijderen.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Subsidievaststelling 2013 (2014-09463).
Beslissing
De aan de stichting verleende subsidie 2013 vast te stellen conform verlening en
bevoorschotting.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201402228).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201403201).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201404523).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408106).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408490).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning en plaatsen van
dakkapellen op de locatie Lion Cachetstraat 80 (2014-09089).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekking omgevingsvergunning, Molenweg 6 (2013-05303).
Beslissing
De omgevingsvergunning, welke op 14 maart 2012 is verleend voor het bouwen van een
woonhuis aan de Molenweg 6 te Ermelo, in te trekken per dagtekening van dit besluit.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Vooraankondiging last onder dwangsom, Stationsstraat 40 (2014-06416).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen de exploitant, omdat hij alcoholhoudende drank heeft
geschonken aan personen van wie was vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt, maar dat deze drank echter kennelijk bestemd was voor personen van wie is
vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afzien handhavend optreden, Palmbosweg 12 43 (2014-08681).
Beslissing
Af te zien van handhavend optreden, tegen het bewonen van een recreatieverblijf aan
Palmbosweg 12 43 te Ermelo.
Afdeling DIR/SSC
Korte inhoud
Samenstelling bestuur RNV (2014-08922).
Beslissing
1. Kennis te nemen van de samenstelling van het bestuur van de RNV en de
portefeuilleverdeling;
2. Deze aan te bieden aan de raad voor de lijst van ingekomen stukken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de activiteiten in de inrichting
op de locatie Buurtweg 67 (2014-08951).
Beslissing
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets verlenen en ter inzage leggen.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Advies verkeersbelsuit Stationsstraat (fase 1 tussen Julianalaan en Horsterweg) (201409015).
Beslissing
In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van
verkeersmaatregelen op de Stationsstraat, tussen de rotonde Harderwijkerweg Putterweg en het kruispunt met de Horsterweg.
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22.

23.

24.

25.

26.

Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom (2014-09324).
Beslissing
1.
De exploitant van horecagelegenheid een last onder dwangsom op te leggen wegens
het plaatsen van tv schermen op het terras, wat een negatieve invloed kan hebben op
de openbare orde en veiligheid.
2. Om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, bij herhaling van de overtreding,
tijdelijk andere sluitingstijden in te stellen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
AB vergadering 26 juni 2014 (2014-09345).
Beslissing
1. Ten aanzien van agendapunt 1 zijn geen nadere opmerkingen
2. Ten aanzien van agendapunt 2 zijn geen nadere opmerkingen
3. Ten aanzien van agendapunt 3a en 3b zijn geen opmerkingen
4. Ten aanzien van agendapunt 4.1 zijn geen opmerkingen
5. Niet van toepassing
6. De zienswijzen, zoals deze zijn verwoord in de brief 201432286, mondeling toe te
lichten.
7. Ten aanzien van agendapunt 7a en 7b zijn geen opmerkingen
8. Ten aanzien van agendapunt 8a en 8b zijn geen opmerkingen
Afdeling APZ
Korte inhoud
Buiten behandeling laten van subsidieaanvraag isolatiemaatregelen woningen 2013-2014
voor perceel Hulstlaan 11 (2014-00177).
Beslissing
Subsidieaanvraag buiten behandeling laten in verband met het niet tijdig indienen
van een complete aanvraag voor perceel Hulstlaan 11.
Subsidieaanvrager hierover informeren.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Vastleggen juridische status twee bouwwerken, percelen D 1527 en D 1528 (201404140).
Beslissing
Vast te leggen dat de huidige bouwwerken op de percelen Buurtweg D 1527 en D 1528
legaal zijn.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afronden handhaving, Gentenerf 11 15 (2014-02854).
Beslissing
Het handhavingtraject omtrent het strijdige gebruik van het recreatieverblijf aan het
Gentenerf 11 15 te beëindigen, omdat het strijdige gebruik is opgeheven.

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

