Nr. 14035618
Casenr. 2014-08726

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 3 juni 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer J. van Eijsden, wethouder (met kennisgeving)
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 27 mei 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld conform ontwerp. (Besluit onder A1 is openbaar).
Afdeling ONT
Onderwerp
Bestemmingsplan Horsterweg 239 (2014-06151).
Besluit
1. Het bestemmingsplan Horsterweg 239 is vastgesteld.
2. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voor te stellen om in te stemmen
met de functieverandering in het bestemmingsplan Horsterweg 239 naar twee woningen;.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Horsterweg 239 vast te
stellen.
4. De portefeuillehouder te mandateren voor het aanpassen van het bestemmingsplan voor
eventuele redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegeen raadsbehandeling nog verricht moeten worden.
5. Besluit hogere grenswaarde geluid vast te stellen (14032404).
Afdeling ONT
Onderwerp
Zienswijze Jaarrekening Stichting Proo 2013 (2014-08608).
Besluit
Aan de raad voor te stellen om aan:
Stichting Proo als zienswijze kenbaar te maken dat:
a.
De gemeente met voldoening vaststelt, dat de financiële situatie van de Stichting Proo zich
positief ontwikkelt, maar dat niettemin:
b. De vermogenspositie van Proo verdere verbetering behoeft;
c.
De raad zorgen heeft over de financiële beheershuishouding bij Proo;
d.
Proo de begroting en jaarstukken tijdig bij het Coördinatiepunt indient, zodat de gemeenten
tijdig een zienswijze kenbaar kunnen maken;
e.
De toelichting op de exploitatie als onvoldoende wordt beoordeeld en dat de raad ervan uitgaat
dat in de komende jaren een sluitende toelichting aanwezig is.
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4.

5.

6.

7.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Agenda Algemene Ledenvergadering VNG 18 juni 2014 (2014-08569).
Besluit
1. Kennis genomen van de agenda voor de ledenvergadering van de VNG van 18 juni 2014.
2. Eventueel opdracht te geven voor het opstellen en indienen van amendementen op de
geamendeerde VNG-voorstellen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Portefeuillehoudersoverleggen collegeperiode 2014-2018 (2014-08736).
Besluit
Ingestemd met het nieuwe schema van de portefeuillehoudersoverleggen voor de collegeperiode
2014-2018.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Vervolg project Sterk lokaal bestuur in Gelderland (2014-08607).
Besluit
1. Kennis genomen van het verslag van de bijeenkomst met het maatschappelijk middenveld op 27
mei 2014.
2. Ingestemd met de te sturen lijst van opgevraagde documenten door BMC.
3. Ingestemd met het verzenden van de definitieve ingevulde vragenlijst, zoals u die bijgaand
aantreft.
4. Kennis genomen van de ingevulde vragenlijst en reactie van de raadsfracties.
Onderwerp (uitnodigingen)
Bijeenkomst werkgroep Strategische Alliantie op 6
Wethouder Klappe vervangt wethouder
juni 2014 om 10.00 uur te Harderwijk.
Van den Bosch
Bijeenkomst Betaalbaar wonen, lokale opgave?, op
College is verhinderd
6 juni 2014 vanaf 16.00 uur te Den Haag van de
VNG.
Bijeenkomst De Gelderse Ontmoeting op 11 juni
Wethouders Van Eijsden en Heutink
2014 vanaf 16.00 uur op het provinciehuis Arnhem
van de provincie.
ALV Gelders Genootschap op 25 juni 2014 om
College is verhinderd
10.00 uur te Huissen.
Vooraankondiging Symposium 40 jarig jubileum
V.k.a.
Stichting Oude Gelderse Kerken op 27 juni 2014
om 14.00 uur te Groenlo.
Jubileumcongres op 2 juli 2014 van de
Alle wethouders aanmelden.
Wethoudersvereniging.
Nederlands Kampioenschap ATB voor
V.k.a.
burgemeester en wethouders op 29 en 30
augustus 2014 te Wezep.
Wethouders Van den Bosch en Heutink
Congres Samen werken aan Gelderland op 29
oktober 2014 van programma Stad & Regio, Wonen
en Gelderse Gebiedsontwikkeling van de provincie
Gelderland.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. 3 juni 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 26 tot en met 30 mei 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling ABV/TBEL
Korte inhoud
Toegang belastingrekening Gemeente Ermelo (2014-06275).
Beslissing
1.
Besluiten de medewerker invordering van de gemeente Harderwijk, tot de officiële
start van Meerinzicht toegang te verlenen tot de belastingrekening van de gemeente
Ermelo.
2.
Besluiten de medewerker invordering van de gemeente Zeewolde, , tot de officiële
start van Meerinzicht toegang te verlenen tot de belastingrekening van de gemeente
Ermelo.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afwijzen handhavingverzoek reclamebord A28 (2014-07249).
Beslissing
Het handhavingverzoek van belanghebbenden over de geplaatste reclame- uiting langs
de A-28 af te wijzen, omdat er geen sprake (meer) is van een overtreding.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Vooraankondiging last onder dwangsom, Eendenparkweg 13 43 (2014-07574).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen het strijdige gebruik van het recreatieverblijf en
bijbehorende grond op het perceel Eendenparkweg 13 43.
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame op de locatie
Stationsstraat 48 (2014-06405).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage met kelder op de
locatie Oude Telgterweg 202 (2014-07455).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande in- of uitrit op
de locatie Harderwijkerweg 188 (2014-07633).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping op de locatie Van
Emsthof 1 (2014-08102).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Handhavend optreden, kadastraal perceel sectie D, nummer 01887 (nabij Garderenseweg
135) (2014-05874)
Beslissing
Handhavend op te treden door middel van het opleggen van een last onder
bestuursdwang.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van drie vliegdennen Brederodelaan 41
(2014-08299)
Beslissing
Vergunning weigeren
Afdeling APZ
Korte inhoud
Opheffen bouwstop Garderenseweg 184 (2014-04991)
Beslissing
Bouwstop an 27 maart 2014 opheffen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-06209)
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 (2014-06434)
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 (2014-00759)
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 (2014-07491)
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 (2014-07949)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
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16.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-08298)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten

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

