Nr. 14022369
Casenr. 2014-03527

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 25 maart 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 18 maart 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Subsidieaanvraag vershandel Van Leeuwen (2014-00898)
Besluit
De aanvraag jaarlijkse stimuleringssubsidie van € 10.000,00 gemotiveerd af te wijzen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
RNV project Leefbare Kernen en Wijken (2014-04420)
Besluit
1. Kennis genomen van het concept-projectplan Leefbaarheid Kernen en Wijken, zie bijlage
14021819.
2. Voor de lokale projecten nulmeting wijkgericht werken en doorontwikkelen wijkteam naar
sociaal wijkteam contracten af te sluiten met de RNV.
3. Ingestemd met het regionale gezamenlijke ‘Leer- en inspiratieproject Burgerkracht NoordVeluwe’.
4. De gevraagde cofinanciering van de gemeente Ermelo voor deze deelname via de inzet van
ambtelijke uren (275 uur voor de periode 2014-2015) beschikbaar te stellen.
Afdeling AONT/TPP
Onderwerp
Stedenbouwkundige randvoorwaarden recreatieve ontwikkellocatie, Strand Horst (2014-01014)
Besluit
1. Ingestemd met de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de recreatieve ontwikkellocatie
op Strand Horst (corsanr. 14011188).
2. Ingestemd met de raadsbrief ‘Ontwikkellocatie Strand Horst’ (corsanr. 14013653) en deze
aanbieden aan de agendacommissie.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Initiatief Tonselse Veld, Haspel 129 (2014-04079)
Besluit
1. Kennis genomen van het initiatief aan de Haspel 129.
2. Ingestemd met de wijziging van de bestemming Pluimveehouderij naar een
bedrijvenbestemming met maximaal milieucategorie 3.
3. Het bebouwingspercentage op dit perceel vast te leggen op maximaal 35%.
4. De goot- en nokhoogte voor de bedrijfsbebouwing vast te leggen op maximaal 5 respectievelijk
8 meter.
5. Detailhandel, ook detailhandel in volumineuze goederen, afdoende uitsluiten.
6. De initiatiefnemer tijdens een gesprek op de hoogte te stellen van uw besluit.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Initiatief Tonselse Veld, Eendenparkweg 42 (2014-04081)
Besluit
1. Kennis genomen van het initiatief voor de realisatie van vier woningen achter op het perceel
Eendenparkweg 42 en hier medewerking aan te verlenen.
2. Het bouwblok aan de oostzijde aan te passen in een L-vormig bouwblok.
3. Duidelijkheid verschaffen over de status en de naamgeving van de weg.
4. De initiatiefnemer tijdens een gesprek op de hoogte te stellen van uw besluit.
Afdeling AONT
Onderwerp
Vaststelling Subsidieregeling onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten
(2013-09024).
Besluit
Subsidieregeling onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten vastgesteld.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Bestuurlijk wederhoor op rapport rekenkamercommissie kaderstelling (2014-02634)
Besluit
1. Ingestemd met het inhoud van het bestuurlijke wederhoor op het rapport van de
rekenkamercommissie over kaderstelling.
2. In gesprek te gaan met de leden van de rekenkamercommissie op 25 maart 2014.
Onderwerp (uitnodigingen)
Werkbezoek Inclusief Groep op 10 april 2014 om
Burgemeester Baars en wethouder
15.15 uur in Nunspeet.
Nederveen
Inspiratiemiddag VNG op 4 juni 2014 om 12.30
Wethouder Van den Bosch
uur op het gemeentehuis in Veenendaal.
T.z.t. opnieuw agenderen
Feestelijke afsluiting 25 jaar beekherstel op de
Veluwe van Waterschap Vallei en Veluwe op 11 juni
2014 om 14.30 uur op Kasteel Cannenburch in
Vaassen.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. 25 maart 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 17 tot en met 21 maart 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ABV
Korte inhoud
Handhavend optreden Watervalweg 96 (2014-02749)
Beslissing
Handhavend op te treden tegen de zonder omgevingsvergunning geplaatste bouwwerken
op het perceel Watervalweg 96.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Registratie gastouderopvang in LRKP (2014-02932)
Beslissing
Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang te registreren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidieaanvraag 2014 (2014-03516)
Beslissing
Subsidie weigeren
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanpassen van de constructie van
de woning op de locatie Havikshof 7 (2014-03908)
Beslissing
Vergunning verlenen
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidieaanvraag 2014 (2014-03909)
Beslissing
Subsidie weigeren
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning voor een vaste standplaats op de locatie
Leeuwerikstraat 37 (2014-04029)
Beslissing
Vergunning verlenen
Afdeling Aont
Korte inhoud
Bezwaarschrift tegen besluit tot het verlenen van een alleenrecht aan Afvalsturing
Friesland N.V. betreffende levering en bewerking van huishoudelijk restafval (201404094)
Beslissing
1. Het verzoek om de behandeling van het bezwaarschrift aan te houden totdat de
civiele rechter onherroepelijk uitspraak heeft gedaan, afwijzen;
2. Dit besluit meedelen aan Sita via bijgevoegde brief.
Afdeling
Korte inhoud
Stimuleringssubsidie (2014-03748)
Beslissing
Subsidie verlenen en vaststellen
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Afdeling ABV
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning 't Abdij 12 (2014-04311)
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning verlenen voor het in gebruik nemen van ’t Abdij 12
2. Brief (nr. 14021418) aan betrokkene te zenden
Afdeling ABV
Korte inhoud
Tijdelijke verhuur Horsterweg 5 A (2014-04417)
Beslissing
Vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet te verstrekken voor
Horsterweg 5 A
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Eendenparkweg 55A 13 (2012-07530).
Beslissing
1. De last onder dwangsom van 12 september 2012 (kenmerk 12067923), welke is
opgelegd, intrekken per dagtekening van dit besluit;
2. betrokkenen op de hoogte stellen van de intrekking per brief met kenmerk
14020035.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekking last onder dwangsom, Oude Nijkerkerweg 79 23 (2013-02488).
Beslissing
1. de last onder dwangsom van 23 april 2013 (kenmerk 13017868), welke is
opgelegd aan betrokkene, intrekken omdat aan die last is voldaan;
2. belanghebbende hiervan op de hoogte stellen door middel van brief 14020763.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014,
Kruiskampweg 9 (2013-10124).
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 (201311428).
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 (201311490).
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 (201311501).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
17.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201311613).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
18.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201311821).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
19.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-0008).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
20.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201400403).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
21.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Subsidieaanvraag Bouwsports 10.000 stappenplan (2014-04356).
Beslissing
In te stemmen met de schenking van 25 stappentellers voor het 10.000 stappenproject.
22.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Koningin Emmalaan 29 60 (2014-04376).
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van Koningin
Emmalaan 29 60;
2. Brief (nr. 14021513) aan betrokkene te zenden
Vastgesteld in de collegevergadering van
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

