Nr. 14028203
Casenr. 2014-05067

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 8 april 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Opheffen Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (2014-04594).
Besluit
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het opheffen van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren.
2. Kennis te nemen van en in te stemmem het liquidatieplan zoals dat op 30 september 2013
(corsa 14022960) door het AB van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren is
vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Initiatief Tonselse Veld, Harderwijkerweg 132 (2014-03962).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek voor Harderwijkerweg 132.
2. Het te bebouwen oppervlakte op het perceel Harderwijkerweg 132 vast te stellen tot een
maximum van 6.900 m2.
3. De milieucategorie op het perceel vast te stellen op categorie 1 en 2 en met afwijking naar
categorie 3, mits vergelijkbaar met 1 en 2. Ter bescherming van omliggende woningen een
zonering van de milieucategorie op het perceel aan te brengen.
4. Ingestemd met de bedrijvenbestemming met bouwmogelijkheden en categorisering onder
voorbehoud van positieve uitkomst van de onderzoeken naar milieuaspecten.
5. Voor de uitbreiding van de bedrijvenbestemming een robuuste groenstrook van tenminste 13
m1 te laten aanleggen (3 m1 weg en 10 m1 begroeide grondwal).
6. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen van uw besluit.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Inrichtingsplan kindergrafgedeelte en immaturenveld begraafplaats De Varenhof (2014-00968).
Besluit
1. Ingestemd met het inrichtingsplan kindergrafgedeelte en immaturenveld voor de begraafplaats
De Varenhof (14024537).
2. Op het kindergrafgedeelte alleen begraven voor ‘bepaalde tijd’ toe te staan en niet voor
‘onbepaalde tijd’. In het raadsvoorstel te zijner tijd aanvullen waarom hiervoor gekozen wordt
en welke andere mogelijkheden er zijn om kinderen toch te begraven in een graf voor
onbepaalde tijd.
3. Ten behoeve van de realisering van dit plan uitgaven te doen vooruitlopend op de
beschikbaarstelling van het krediet van € 55.000,00 door de raad.
4. De budgettaire consequenties te verwerken bij de Najaarsnota 2014.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerp Structuurvisie Gemeente Putten 2030 (2014-03819).
Besluit
1. Onder verwijzing naar het overleg d.d. 19 december 2013 de gemeente Putten mee te delen dat
u vooralsnog grote bezwaren hebt tegen de suggestie van slechts één doorgaande route (over
de Vanenburgerallee).
2. De inhoud van de uitgaande brief afstemmen met de portefeuilehouder R.O.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bijdrage gemeente Ermelo handhavingstaak inburgering 2014 (2013-10194).
Besluit
1. Het college besluit in algemene zin, dat tussentijdse mutaties in de uitkering uit het
gemeentefonds voortaan niet meer vanzelfsprekend leiden tot aanpassing van het budget van
Gemeenschappelijke Regelingen. Bekostigingsvraagstukken van Gemeenschappelijke Regelingen
dienen via de reguliere begrotingscyclus van deze regelingen te worden voorgelegd en tot
integrale afweging en besluitvorming te leiden.
2. De eenmalige rijksbijdrage uitvoeringskosten inburgering gedurende 2014 reserveren op de
stelpost uitvoeringskosten inburgering nummer 6480202 vooruitlopend op een eventuele
bijstelling van de bevoorschotting aan de Sociale Dienstverlening Veluwerand.
3. De Sociale Dienstverlening Veluwerand schriftelijk te informeren conform bijgevoegde brief.
(14021949).
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q1 2014 (2013-08839).
Besluit
1. Kennis genomen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q1 2014’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q1 2014’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten behandelen.
3. Ingestemd met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het eerste kwartaal 2014’ door college aan raad.
Afdeling R&B
Onderwerp
Ingebruikgevingsovereenkomst Chr. College Groevenbeek (2013-10806).
Besluit
1. Bestaande ingebruikgevingsovereenkomst (09028037) te laten vervallen.
2. Kennis te nemen van besprekingsverslag (13050675).
3. Gewijzigde ingebruikgevingsovereenkomst (13048032) aan te bieden.
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9.

Onderwerp (uitnodigingen)
Derde bijeenkomst De Diamant op 24 april 2014
om 17.00 uur in De Heerlickheijd van De
Maatschappij.
Bedrijfsbezoek NOVEK Technical Solutions op 8
mei 2014 om 16.00 uur te Zwolle van VNO NCW.
VNG Debat on Tour op 8 mei 2013 in Zwolle over
Langdurige zorg.
Campagne van de SGP i.v.m. Europese
Verkiezingen op 8 april 2014 om 20.30 uur te
Ermelo.
Symposium Ruimtelijke Kwaliteit & andere overheid
op 16 mei 2014 vanaf 10.30 uur te Amsterdam
van de VNG.
Discussie over bestuurlijke consequenties
deltabeslissing en strategie IJsselmeergebied op 21
mei 2014 om 11.00 uur te Enkhuizen van de
Kerngroep IJsselmeergebied.
Praktijkdag Participatiewet op 25 juni 2014 vanaf
09.00 uur te Utrecht van Gemeente.nu.
Inspiratiefestival Maatschappelijke Initiatieven &
gemeenten op 27 juni 2014 te Lelystad van
Actieprogramma Lokaal Bestuur.

v.k.a.

v.k.a.

v.k.a.

v.k.a.

v.k.a.

v.k.a.
v.k.a.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 7 tot en met 1 april 2014
1.

2.

3.

4.

5.

Afdeling AONT
Korte inhoud
Budget vrijgeven t.b.v. project Groevenbeek-Noord (2013-10532)
Beslissing
1. Kennis te nemen van de financiële dekking voor zowel het maken van het
inrichtingsplan door Cicom Engineering BV alsmede het uitvoeren van
kapwerkzaamheden en plaatsen van hekwerken op de projectlocatie door Firma
Kamphorst.
2. De budgettaire consequenties te verwerken bij de Kadernota 2014.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Budgetaanvraag opbouw BGT/IMGEO (2013-11209)
Beslissing
1. De voorbereidingsfase van het project “Opbouw BGT” afsluiten.
2. Het benodigde projectbudget (voor de opbouw van BGT/IMGEO) te dekken zoals
voorgesteld, waarvan een bedrag te betrekken bij de integrale afweging van
nieuw beleid 2014 in de Kadernota 2014.
3. Het krediet voor vervanging beheerssystemen uit 2016 verschuiven naar 2014 en
beschikbaar stellen voor de BGT-applicatie en de koppeling BOR. De toename in
kapitaallasten in de jaren 2015 en 2016 per jaar betrekken bij de integrale
afweging van nieuw beleid 2014 in de Kadernota 2014.
4. Vooruitlopend op de vaststelling van de Kadernota de uitvoering ter hand
nemen
Afdeling ABV
Korte inhoud
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2013 (2014-04102)
Beslissing
Rekening houden met de voorschriften voor verrekening neveninkomsten politieke
ambtsdragers 2013.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Jaarverslag Klachtencommissie 2013 (2014-04260)
Beslissing
1. Te concluderen dat de woonruimteverdeling alsmede de urgentietoekenning in
de sociale huursector in de Regio Noord-Veluwe qua regelgeving doeltreffend
georganiseerd is op basis van het verslag van de Klachtencommissie
Woonruimteverdeling;
2. Voor het overige het Jaarverslag 2013 van de Klachtencommissie
Woonruimteverdeling ter kennisname aan te nemen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Portefeuillehouderoverleg RNV Welzijn en Sociale Aangelegenheden 27 maart 2014
(2014-04353)
Beslissing
Van de voorbereiding op de vergaderstukken voor het portefeuillehoudersoverleg Welzijn
en SA van 27 maart 2014 kennis te nemen.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Afdeling AONT
Korte inhoud
Brief CMS Derks Star Busmann Advocaten namens AVR met betrekking tot het verlenen
van een alleenrecht aan Afvalsturing Friesland N.V (2014-04543)
Beslissing
1. De voorzitter van de regio Noord Veluwe te machtigen 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 te machtigen 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.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hooiberg op de locatie Zeeweg
69 te (2014-05341)
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Intrekken en toekennen huisnummer Oude Nijkerkerweg 135 en intrekken huisnummer
Oude Nijkerkerweg 135 1 (2014-06197)
Beslissing
Zodra de sloop voltooid is, intrekken Oude Nijkerkerweg 135 en Oude Nijkerkerweg 135
1 en toekennen Oude Nijkerkerweg 135
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag leerlingenvervoer (2014-06319)
Beslissing
Toekennen.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Afsluiten handhaving (2014-02487)
Beslissing
1. De handhaving ten aanzien van de aanwijzing van 23 juni 2014 afsluiten;
2. Af te zien van handhavend optreden tegen nieuwe geconstateerde overtredingen
op 6 december 2013
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het kappen van 1
eik op de locatie Máximalaan 21 (2014-04144)
Beslissing
Vergunning verlenen
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen aan * en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201311695)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen
Aanvrager schriftelijk berichten
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13.

14.

15.

16.

17.

Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Haspel 35 121 (2012-05812).
Beslissing
1. Aan gebruiker een last onder dwangsom op te leggen van genoemd bedrag per
maand of gedeelte van de maand dat de strijdige situatie voortduurt met een
maximum voor het staken en gestaakt houden van het strijdig gebruik van het
recreatieverblijf .
2. aan de eigenaren een last onder dwangsom op te leggen van genoemd bedrag
per maand of gedeelte van de maand dat de strijdige situatie voortduurt met een
maximum voor het staken en gestaakt houden van het strijdig laten gebruiken
van voornoemd recreatieverblijf;
3. de gebruiker en de eigenaren een begunstigingstermijn te gunnen van
respectievelijk 6 maanden en acht maanden na dagtekening van het besluit tot
dwangsomoplegging;
4. de gebruiker en de eigenaren hierover middels brieven met respectievelijke
kenmerken 14026990 en 14026991 te informeren
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Handhavend optreden (2013-07042).
Beslissing
Handhavend op te treden tegen het strijdige gebruik van het recreatieverblijf en
bijbehorende grond
Afdeling APZ
Korte inhoud
Monumentensubsidie onderhoud gemeente monument Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 43
(2014-03681).
Beslissing
De subsidie voor het onderhoud aan het gemeentelijk monument vaststellen op
genoemd bedrag voor het gemeentelijk deel en genoemd bedrag voor het provinciaal
deel en de stichting hiervan middels bijgaande brief op de hoogte stellen en tot betaling
overgaan.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Op 8 april 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het
gaat om het wijzigen van het gebruik van peuterspeelzaal naar fysiotherapiepraktijk op
de locatie Amanietlaan 9 (2014-06478).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekking last onder dwangsom (2011-07465).
Beslissing
1. De last onder dwangsom, welke op 23 december 2011 (kenmerk 11111593) is
opgelegd wegens strijdig gebruik van het recreatieverblijf intrekken per
dagtekening van dit besluit;
2. Betrokkene op de hoogte stellen van dit besluit per brief met kenmerk
14028121.
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Vastgesteld in de collegevergadering van
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

