Nr. 14036544
Casenr. 2014-08726

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 10 juni 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 3 juni 2014.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Jaarrapportage 2013 Brandweer Veluwe West (2014-08788).
Besluit
1. De jaarrapportage 2013 Brandweer Veluwe West is vastgesteld.
2. De jaarrapportage ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aansluiting bij aanbesteding voor concessieverlening invoering elektrisch rijden (2014-04137).
Besluit
1. Kennis genomen van de notitie voor aanbesteding van de concessieverlening voor levering en
plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s, en er mee in te stemmen om hieraan (zonder
verplichtingen) deel te nemen.
2. Uw instemming schriftelijk kenbaar te maken bij de provincie Gelderland door middel van de
bijgevoegde brief.
3. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.
4. Onze nadere voorstellen omtrent de financiering, implementatie, e.d. af te wachten.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beeldkwaliteitsparagraaf Julianalaan 1 en Putterweg 2 (’t Weitje) (2013-01334).
Besluit
1. Ingestemd met het – op een enkel punt aangevulde - raadsvoorstel voor de
beeldkwaliteitsparagraaf voor de Julianalaan 1 en Putterweg 2 (’t Weitje).
2. De stukken aan te bieden aan de agendacommissie.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Stand van zaken gebiedsontwikkeling Groene Zoom (2013-08166).
Besluit
1. Kennis genomen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling
Groene Zoom.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde – op enkele punten aanpaste - raadsbrief
(140382836) op de hoogte stellen van de stand van zaken.
Afdeling R&B
Onderwerp
Subsidies onderhoud private accommodaties 2014 (2013-04731).
Besluit
1. Kennis genomen van het bijgestelde Meerjaren Onderhoudsplanning 2014 – 2023, document
14017932.
2. Ingestemd met de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in 2014 conform de
werkplannen uit het Meerjaren Onderhoudsplanning.
3. De kosten (subsidie) voor de uit te voeren werkzaamheden in 2014 ten laste te brengen van de
post 7771123 (voorziening private accommodaties).
4. De noodzakelijke storting van € 42.000,00 in de voorziening mee te nemen in de Najaarsnota
2014.
5. De betrokken verenigingen van uw besluit in kennis te stellen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Voorbereiding VNG congres 17 en 18 juni 2014 (2014-08569).
Besluit
1. Ingestemd met het financieel jaarverslag 2013.
2. De beslissing over het voorstel resultaatsbestemming om het positieve resultaat toe te voegen
aan de algemene reserve, alsmede over het contributievoorstel 2015 afhankelijk van het verloop
van de discussie tijdens de ALV te mandateren aan de voorzitter van het college.
3. Ingestemd met de voorstellen rondom de uitvoering van de organisatiekracht sociaal domein.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Collegeprogramma n.a.v. het coalitieakkoord 2014-2018 (2014-08818).
Besluit
Besproken. Opnieuw agenderen na terugkoppeling hiervan in het MT.
Onderwerp (uitnodigingen)
Jaarlijkse barbeque i.v.m. afsluiting schietseizoen
Wethouder Klappe
op 21 juni 2014 om 14.30 uur van Piet Cronjé.
Slotbijeenkomst “Taal in beweging” op 24 juni
V.k.a.
2014 om 14.00 uur te Arnhem van
Vluchtelingenwerk Nederland.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 2 tot en met 6 juni 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden, Fokko Kortlanglaan 101 17 (2014-08105).
Beslissing
Handhavend optreden tegen het strijdig (laten) gebruik(en) van het recreatieverblijf aan
de Fokko Kortlanglaan 101 17 te Ermelo door huurder en perceeleigenaar, door middel
van een last onder dwangsom.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden, Eendenparkweg 13 21 (2014-03876).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen de onrechtmatige bewoning van het recreatieverblijf aan
de Eendenparkweg 13 21 te Ermelo door middel van een last onder dwangsom.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Eendenparkweg 9 3 (2013-04682).
Beslissing
De last onder dwangsom van 5 maart 2014 met kenmerk 14018720 in te trekken, omdat
hieraan is voldaan.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar, Gentenerf 11 7 (2013-11434).
Beslissing
1.
Advies van de commissie voor bezwaarschriften met nummer 14008177 van 29 april
2014 integraal over te nemen (bezwaarschrift gegrond verklaren).
2.
het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
3.
de last onder dwangsom van 30 oktober 2013 met kenmerken 13043714 en
13043711 in te trekken.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Watervalweg 96 (2014-02749).
Beslissing
Een last onder dwangsom op te leggen wegens het zonder omgevingsvergunning
plaatsen van twee wanden en een vloer op het perceel Watervalweg 96.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Buitenbrinkweg 14 72 (2014-04149).
Beslissing
Een last onder dwangsom op te leggen aan belanghebbende wegens het strijdige gebruik
van het recreatieverblijf en de bijbehorende grond aan de Buitenbrinkweg 14 72.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Verkoop gevonden voorwerpen (2014-07742).
Beslissing
1. Overgaan tot verkoop van gevonden voorwerpen na maximaal 12 maanden opslag.
2. Onverkoopbare goederen afvoeren via kringloopwinkel Ermelo of afvoeren.
3. Het afdelingshoofd Publiekszaken belasten met de verkoop en hem hiervoor
mandateren
4. De opbrengst op volgnummer 666.02.06-83400 en de uitgaven ramen op
volgnummer 643.10.01-44250 “Onvoorziene sociale situaties”. Hierdoor verloopt een
en ander budgettair neutraal.
5. Deze ramingen in de Najaarsnota 2014 meenemen’.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Voorzitter Wmo-adviesraad (2014-08424).
Beslissing
Betrokkene te benoemen als voorzitter van de Wmo-adviesraad Ermelo, voor een periode
van 4 jaar, ingaande op 1 juli 2014.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Weigering afsteken vuurwerk (2014-08486).
Beslissing
Weigeren ontheffing afsteken vuurwerk op 1 juli 2014.
Afdeling AONT/TRO
Korte inhoud
Verlengen principe besluit Zeeweg 117 (2014-04624).
Beslissing
1. Kennis te nemen van het verzoek voor de Zeeweg 117 om het eerdere besluit te
verlengen voor principe medewerking aan functieverandering met woningsplitsing en
het grootste bijgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden en opslag ten
behoeve van het verenigingsleven;
2. Deze verlenging voor drie jaar toe te staan zonder aanpassingen van het plan;
3. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen van uw besluit middels bijgevoegde brief
(14032862).
Afdeling ABV/THRM
Korte inhoud
Compensatie korting Appa-pensioen (2014-06284).
Beslissing
Rekening doen houden met ongedaan maken korting Appa-pensioenen.
Afdeling ARB/TWR
Korte inhoud
Instemming uitweg Lelielaan 11 (2014-06296).
Beslissing
Onzerzijds bestaan er geen bezwaren de betreffende melding voor akkoord te verklaren.
Gelet op het voorgaande adviseren wij de melding voor akkoord te verklaren conform
bijgaande brief.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Financiële bijdrage Holocaust Namenmonument Nederland (2014-06181).
Beslissing
Subsidieaanvraag Holocaust Namenmonument Nederland af te wijzen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV vergunning voor het beëdigen van militairen van 45 Painfbat RIOG op
22 augustus 2014 op de locatie Markt (2014-07425).
Beslissing
APV vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging registratie in het Landelijk register
Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-08747).
Beslissing
Gastouderopvang opvangadres Hertzogstraat 28 te Ermelo uit het Landelijk register
Kinderopvang te verwijderen.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Preventieve last onder dwangsom, Mariënhoef 6 (2014-08937)
Beslissing
1.
Een preventieve last onder dwangsom op te leggen om de wijnproeverij op zaterdag
7 juni 2014 op het perceel Mariënhoef 8 geen doorgang te laten plaatsvinden.
2.
Hieraan een dwangsom ineens te verbinden.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Verkoop Smutslaan 5 B (2014-08859).
Beslissing
1. Toestemming te verlenen voor de doorverkoop van Smutslaan 5 B.
2. Huisvestingsvergunning te verstrekken voor Smutslaan 5B op basis van vruchteloos
aanbod.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden, Korte Haeg 81 (2014-08518).
Beslissing
Tegen gastouder op de opvanglocatie Korte Haeg 81 te Ermelo, handhavend op te treden,
door middel van een schriftelijke aanwijzing.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afzien van handhavend optreden, Fazantlaan 17 12 (2014-07917).
Beslissing
Af te zien van handhavend optreden, tegen het bewonen van een recreatieverblijf aan
Fazantlaan 17 12 te Ermelo.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidie 2014 (2014-02563).
Beslissing
Subsidie 2014 aan de stichting te verlenen en vast te stellen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de functie van kantoor naar
detailhandel ten behoeve van de oprichting van Drankenkabinet Ermelo op de locatie
Putterweg 36 (2014-08273).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden, medewerking toezichthouder (2012-10826).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen bungalowpark wegens het niet verlenen van
medewerking aan de toezichthouder van de gemeente Ermelo.

