Nr. 14026284
Casenr. 2014-05067

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 8 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 1 april 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling PZ
Onderwerp
Geschenk gemeente Ermelo aan de KNHS (2014-05337).
Besluit
1. Aan het bestuur van de KNHS een hindernis te schenken welke gebruikt kan worden in de
verschillende parcours van de paardensport.
2. Aan de firma Schuurman hindernissen & omheiningen de opdracht te verstrekken voor het
leveren van deze hindernis.
3. Als slogan vermelden: Kan Nog Hoger Springen;
4. Het bedrag € 1.625,76 voor het laten vervaardigen ten laste te brengen van de post
representatie 6620503-43430.
Afdeling PZ
Onderwerp
Principeverzoek Haspel 29 (2013-07709).
Besluit
Geen medewerking te verlenen aan dit schetsplan voor het bouwen van twee woningen op het
perceel aan de Haspel 29 te Ermelo.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling subsidie 2011 en 2012; herziening verlenen subsidie 2013 en verlening subsidie 2014
aan de Stichting Pinel (2014-04608).
Besluit
1. De verleende subsidies basisfuncties vanaf 2011 te herzien en te verhogen op basis van
herberekeningsvoorstel m.b.t. de compensatie van loon- en prijsbijstelling.
2. De verleende meerjarenonderhoudssubsidies gedeeltelijk terug te vorderen.
3. De overige subsidies 2011 en 2012 vast te stellen op grond van de ingediende verantwoording.
4. De subsidie 2014 ad € 456.750 onder voorwaarden te verlenen.
5. De financiële consequenties van dit voorstel te verwerken bij de kadernota 2014.
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5.

6.

Afdeling BV
Onderwerp
Reclamebelasting ambulante handel (2014-00737).
Besluit
1. De ambulante handel geen bijdrage te laten leveren aan het Ondernemersfonds.
2. De Raad te informeren met bijgaande raadsbrief (14009229).
3. De vermelde aantallen s.v.p. nogmaals checken.
Onderwerp (uitnodigingen)
Oranjeconcert Harmonieorkest Excelsior op 12
Burgemeester
april 2014 om 20.00 uur in De Dialoog.
Opening Nationaal Hippisch Centrum op 7 mei
College aanmelden
2014 vanaf 15.15 uur van de KNHS.
Opening Tactus Intensieve Behandelkliniek
College verhinderd
Zutphen op 14 mei 2014 vanaf 14.30 uur.
Burgemeester
Afscheidsreceptie Majoor Jolanda Fennema van het
Leger des Heils op 12 juni 2014 vanaf 16.30 uur te
Harderwijk.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 31 maart tot en met 4 april 2013
1.

2.

3.

4.

5.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning voor het organiseren van Koningsdag en de
ballonoptocht voor kinderen in de Stationsstraat en omstreken (2014-03668)
Beslissing
Vergunning verlenen voor onbepaalde tijd
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 eiken Horster-Engweg 39 (201404096).
Beslissing
De vergunning verlenen.
1. In te stemmen met het uitvoeren van onderstaande met “v” aangeduide maatregelen
om de toegankelijkheid van het gemeentehuis en de publieksbalies te verbeteren:
Geleidelijn
Doortrekken geleidelijn vanaf het plein tot aan de entree van het gemeentehuis
Geleidelijn doortrekken naar de receptie en de openbare toiletten
Kleurcontrast
Kleurcontrast vergroten van inwerp opening, brievenbus
Kleurcontrast vergroten van de schuine wand onder trap naast de receptie
Kleurcontrast vergroten van de eerste en laatste traptreden
Kleurcontrast vergroten van de bewegwijzering
Kleurcontrast vergroten van de balienummers (donkerdere tint grijs)
Bouwkundige aanpassingen
Het rolstoelvriendelijk maken van een viertal binnendeuren, veiligheidszone
Toegankelijk maken van één balie voor rolstoel en scootmobiel
Meubilair
Twee stoelen bestellen voor de balie “gehandicapten”
Twee stoelen van de leestafel in de centrale hal voorzien van vaste poten
2. De financiële gevolgen voor het aanpassen en aanschaffen van meubilair betalen uit
de beschikbare budgetten van het team Facilitair
3. De financiële gevolgen voor bouwkundige aanpassingen betalen uit de beschikbare
budgetten van het team Beheer & Grondzaken.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Aanwijzing kinderdagverblijf (2014-02554).
Beslissing
1. Handhavend optreden tegen de stichting, de houder van kinderdagverblijf,
gevestigd aan Van Asch van Wijcklaan 10;
2. de houder hierover schriftelijk informeren middels aanwijzing (kenmerk
14021645).
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouwen op de
locatie Van Beekweg 4 (2014-02772).
Beslissing
- Omgevingsvergunning verlenen.
- Huisnummer toekennen.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
SNL-subsidie beheer natuurterreinen (2014-04133).
Beslissing
1. Het hogere subsidiebedrag voor de beheerbijdrage SNL bijramen in de begroting
en dit bedrag besteden aan het beheer van de Leemputten en het beheer van de
heidevelden, e.e.a. conform de SNL-subsdievoorwaarden
2. Een en ander budgettair verwerken bij de Kadernota 2014.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Realisatie inbraakbeveiliging beheerdersruimte begraafplaats (2013-08356).
Beslissing
1. In de beheerderruimte op de begraafplaats, Varenlaan 27 een inbraaksignalering
te realiseren.
2. Akkoord gaan met een eenmalige overschrijding van de voorziening MOP
Onderhoud aula begraafplaats met een bedrag.
3. De structurele kosten voor doormelding naar MPL alarmcentrale (per jaar) en
onderhouden van de installaties (per jaar) op te voeren in nieuwe MOP 20152017.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen huisnummer Horsterweg 213 a (2014-04588).
Beslissing
Toekennen van volgende nummer:
Straat
Horsterweg 213 a
Postcode
3853 JC
Pand id
26496, 26494, 26490, 26489 en 26488
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Vooraankondiging last onder dwangsom, Eendenparkweg 13 28 (2012-10826).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen het strijdig gebruik van het recreatieverblijf aan de
Eendenparkweg 13 28.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden, Buitenbrinkweg 14 56 (2013-10489).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen het strijdige gebruik van het recreatieverblijf en
bijbehorende grond op het perceel Buitenbrinkweg 14 56.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Uitstelverzoek indienen subsidieverantwoording (2014-05016).
Beslissing
Het gevraagde uitstel voor het indienen van de subsidieverantwoording 2013 te verlenen
met een maand tot 1 mei 2014.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201311074).
Beslissing
- Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
- Aanvrager schriftelijk berichten.

pagina

5 van 5

13.

14.

15.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Registratie gastouderopvang in het Landelijk register Kinderopvang (2014-03897).
Beslissing
Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang te registreren.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
verzoek om uitstel indienen subsidieverantwoording 2013 (2014-05333).
Beslissing
1. Het gevraagde uitstel voor het indienen van het jaarverslag 2013 te verlenen
voor een maand tot 1 mei 2014.
2. Voor het indienen van de jaarrekening 2013 uitstel te verlenen tot 1 juni 2014.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verleende vergunning voor een incidentele standplaats op de locatie Marktplein, nabij
Burgemeester Langmanstraat te Ermelo. Deze moet worden gewijzigd (2014-06268).
Beslissing
APV vergunning verlenen.

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

