Nr. 14041646
Casenr. 2014-09747

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 15 juli 2014
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 8 juli 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling R&B
Onderwerp
Verkoop grond nabij Telgterweg 1 (2013-11160).
Besluit
1. Grond nabij Telgterweg 1 te verkopen.
2. de koopovereenkomst aan te bieden.
3. Een naverrekeningsclausule opnemen voor het geval binnen 5 jaar na effectuering van deze
transactie de bestemming groen zou worden gewijzigd.
Afdeling R&B
Onderwerp
Afwikkeling oude afspraken met Stichting GGZ centraal overdracht grond langs Horsterweg (201406376).
Besluit
1. De grondtransactie met GGZ Centraal notarieel af te wikkelen met uitzondering van de levering
van perceel sectie I, nummer 5695 (gedeeltelijk).
2. Kennis te nemen van “oude” afspraken met GGZ Centraal die nog gelden.
3. De kosten te betrekken bij de Najaarsnota 2014 en vooruitlopend op de vaststelling van de
Najaarsnota de uitvoering ter hand te nemen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerp Luchthavenbesluit en Milieueffectrapport luchthaven Lelystad (2014-09485).
Besluit
Geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerp Luchthavenbesluit en het Milieueffectrapport en de
raad daarover met een raadsbrief (met daarin het kaartje van beide B+varianten) informeren.

pagina

2 van 6

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Gevolgen aanwezigheid zorginstellingen in relatie tot extramuralisering zorg en transitie in het
sociaal domein (2014-08275).
Besluit
1.
De risico’s zoals benoemd in het rapport ‘Gevolgen aanwezigheid zorginstellingen in relatie tot
extramuralisering langdurige zorg en transitie in het sociale domein Gemeente Ermelo’ te
verwerken in het proces van risicomanagement.
2. VNG, Cebeon, de Minister van BZK (gemeentefonds) en de staatsecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport nadrukkelijk te verzoeken om een specifieke doorrekening van het
verdeelmodel voor de budgetten vanaf 2016 voor de specifieke situatie van Ermelo (inclusief
gevolgen Participatiewet voor o.a. Proson als enige categoraal werkbedrijf).
3.
Verkenning te doen hoe om te gaan met de zeer specialistische zorg voor mensen met een
zintuiglijke handicap als financiële compensatie via het verdeelmodel onvoldoende blijkt.
4.
In samenspraak met de zorginstellingen een symposium naar aanleiding van 150 jaar
zorginstellingen te organiseren om Ermelo en haar specifieke positie als zorgdorp te profileren.
5.
De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over de in te zetten acties.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q2 2014 (2013-08839).
Besluit
1. Kennis nemen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q2 2014’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q2 2014’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten behandelen.
3. Instemmen met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het tweede kwartaal 2014’ door college aan raad.
4. De raadsbrief aanvullen met de toezegging, dat de raadscommissie in oktober vertrouwelijk
breder zal worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.
Onderwerp (uitnodigingen)
Prinsjesdagontbijt bij GGZ Centraal op 17
Wethouders Klappe en Heutink.
september vanaf 08.30 uur in het DAC Harderwijk.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 7 tot en met 11 juli 2014
1.

2.

3.

4.

5.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar (2014-07147).
Beslissing
1. het advies van de commissie van 18 juni 2014, kenmerk 14032284, niet over te
nemen;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het besluit van 25 maart 2014 in stand te laten.
4. De bezwaarmaker uit te nodigen en van het besluit in kennis stellen en uitleggen
waarom hiervoor is gekozen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar (2014-07148).
Beslissing
1. het advies van de commissie van 18 juni 2014, kenmerk 14032284, niet over te
nemen;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het besluit van 25 maart 2014 in stand te laten.
4. De bezwaarmaker uit te nodigen en van het besluit in kennis stellen en uitleggen
waarom hiervoor is gekozen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar (2014-07154).
Beslissing
1. het advies van de commissie van 18 juni 2014, kenmerk 14032284, niet over te
nemen;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het besluit van 25 maart 2014 in stand te laten.
4. De bezwaarmaker uit te nodigen en van het besluit in kennis stellen en uitleggen
waarom hiervoor is gekozen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Aanwijzen voorgevel, Jacob Catslaan 69 (2014-7248).
Beslissing
De in de bijlage gearceerde gevel aan te wijzen als voorgevel(lijn) van de woning aan de
Jacob Catslaan 69.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar (2014-07291).
Beslissing
1. het advies van de commissie van 18 juni 2014, kenmerk 14032284, niet over te
nemen;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het besluit van 25 maart 2014 in stand te laten.
4. De bezwaarmaker uit te nodigen en van het besluit in kennis stellen en uitleggen
waarom hiervoor is gekozen
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar (2014-07820).
Beslissing
1.
het advies van de commissie van 18 juni 2014, kenmerk 14032284, niet over te
nemen;
2.
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3.
het besluit van 25 maart 2014 in stand te laten.
4.
De bezwaarmaker uit te nodigen en van het besluit in kennis stellen en uitleggen
waarom hiervoor is gekozen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom en afsluiten handhaving, Haspel 17 84 (2012-03918).
Beslissing
1. De last onder dwangsom van 14 mei 2012 (kenmerk 12051600) in te trekken;
2. De handhaving te beëindigen voor wat betreft de opstalgerechtigden van het
recreatieverblijf.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Stationsstraat 76a (2013-02388).
Beslissing
De op 13 juni 2014 aan betrokkenen opgelegde lasten onder dwangsom in te trekken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op de locatie
Buitenbrinkweg 55b (2014-08285).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen tot uiterlijk 1 juli 2019.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407881).
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 bouwen van een dubbele woning op de locatie
Buitenbrinkweg 55 - 55a (2014-08844).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken preventieve last onder dwangsom, Mariënhoef 8 (2014-08937).
Beslissing
De aan betrokkene opgelegde preventieve last onder dwangsom van 5 juni 2014
(kenmerk 14036506) per vandaag in te trekken.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Ingebruikgeving gemeentegrond (2014-09473).
Beslissing
1. Gemeentegrond in gebruik te geven.
2. Betrokkene een ingebruikgevingsovereenkomst (nr. 14039321) aan te bieden.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Verwijderen gastouderbureau uit het Landelijk register Kinderopvang (2014-09622).
Beslissing
Gastouderbureau, locatie Cronjestraat 65 te Ermelo uit het Landelijk register
Kinderopvang te verwijderen.
Afdeling : AONT/TSL
Korte inhoud
24 uurs telefonische of electronisch luisterend oor en advies (2014-09754).
Beslissing
1. Instemmen met voorstel VNG over het beleggen van de functie van het 24 uurs
telefonische of electronisch luisterend oor en advies bij de organisatie Sensoor
voor 2015 en 2016.
2. VNG informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eendenstallen en het veranderen
van de inrichting (milieu) op de locatie Harderwijkerweg 142, 144, 148 en 152 en
Eendenparkweg 12 (2013-06868).
Beslissing
Ontwerpomgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie
Eendenparkweg 44 c (2014-08449).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de functie winkel naar horeca
en het realiseren van 3 parkeerplaatsen op de locatie Stationsstraat 42 (2014-08779).
Beslissing
Ontwerpomgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-01456)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Procesbesluit nemen voor het voeren van een rechtsgeding (2013-01533).
Beslissing
1. Besluiten tot het voeren van een rechtsgeding, zowel in beroep als cassatie.
2. De heer Oosterveer, met het recht van substitutie, verzoeken u bij te staan in
deze procedure en de procedure op te starten.
Afdeling ABV/TICT
Korte inhoud
Aansluiting Informatiebeveiligingsdienst voor de gemeenten (IBD) (2014-08524).
Beslissing
1. Officieel aan te sluiten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor de gemeenten
(IBD)
2. De rol informatiebeveiligingsfunctionaris voor de gemeente Ermelo met ingang
van 2015 te beleggen bij I&A Meerinzicht.
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22.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Registratie gastouderopvang Landelijk register Kinderopvang (2014-08699).
Beslissing
Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang te registreren.

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

