Nr. 14042806
Casenr. 2014-09747

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 22 juli 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 15 juli 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Raadsbrief over positie van Proson bij invoering Participatiewet (2014-10118).
Besluit
1. Ingestemd met de raadsbrief.
2. Raadsbrief verzenden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitnodiging debatbijeenkomst vrijwilligers (2014-09956).
Besluit
Niet deel te nemen aan deze bijeenkomst en Stichting Pinel hierover via de conceptbrief te
informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Regionale Woonvisie (2013-11292).
Besluit
1. Ingestemd met de inhoud van de Regionale Woonvisie (13051932) in die zin dat:
a. er sprake is van een ‘dunne schil’ die als basis voor het ontwerpen van locale woonvisies
kan dienen;
b. de samenstellende gemeenten een bindend verhaal met betrekking tot wonen hebben
ontwikkeld;
c. de nadruk is gelegd op de potentie van de huidige woningvoorraad;
d. een (kwantitatieve) regionale prognose tot 2020 de bouw van 5600 woningen bedraagt;
e. er een opgave ligt om te komen tot voldoende geschikte woningen voor het huisvesten van
mensen met beperkingen;
f. dat er een opgave ligt om te komen tot een aanzienlijke bijdrage om energie te besparen.
2. De agendacommissie te verzoeken de Regionale Woonvisie en de Onderzoeksnotitie tegelijk met
de lokale Woonvisie ter instemming aan de Raad voor te leggen
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Bosaanplant Zeeweg (2013-11096).
Besluit
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bosaanplant Zeeweg (corsa 14019824, 14040878
en 14041705) en hiervoor een informatie avond te organiseren.
2. Na de informatieavond het ontwerpbestemmingsplan Bosaanplant Zeeweg met ontwerpbesluit
(14041749) gedurende zes weken ter inzage te leggen.
3. Indien de informatieavond aanleiding geeft tot aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan,
de portefeuillehouder te mandateren het ontwerp bestemmingsplan aan te passen en ter inzage
te leggen.
4. De bosaanplant in te zetten voor boscompensatie voor de uitbreidingsplannen van FC Horst aan
de Buitenbrinkweg en voor Groevenbeek-Noord.
5. De raad op de hoogte te stellen van de informatie avond en ter inzagelegging van het plan
middels bijgevoegde raadsbrief (14040885) met planbeschrijving (14041707) en deze aan te
bieden aan de agendacommissie;
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld (2014-00320).
Besluit
1. Akkoord met de nota beoordeling inspraakreacties, vooroverleg en ambtshalve wijzigingen
voorontwerpbestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld (14012922).
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld te wijzigen
conform de in deze nota genoemde wijzigingen naar ontwerpbestemmingsplan.
3. Dit ontwerpbestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld op grond van artikel
3.8 Wet ruimtelijke ordening vrij te geven voor publicatie en de zienswijzenprocedure te starten.
4. De raad via raadsbrief 14042185 te informeren over de voortgang van het bestemmingsplan
buitengebied Agrarische Enclave en Speuld. De raad aanvullend informeren over de regeling
inzake handhaving van bestaande rechten voor agrarische bedrijven.
5. De handhaving voor de percelen Garderenseweg 155, Garderenseweg 82 en Paleisweg 209 op te
starten.
Afdeling R&B
Onderwerp
Handhavend optreden bewoning bijgebouw Klaverlaan 10 (2014-09953).
Besluit
Handhavend op te treden tegen de heer B. Klompstra (bewoner) en de heer J. van Koesveld en
mevrouw W. van Koesveld – van Hierden (eigenaren) vanwege de bewoning van een bijgebouw op
het kadastrale perceel Klaverlaan 10 te Ermelo, door middel van een last onder dwangsom.
Afdeling R&B
Onderwerp
Legaliseren erfafscheiding Watervalweg 98/98a (2014-07387).
Besluit
1. De zonder omgevingsvergunning gebouwde erfafscheiding op het perceel Watervalweg 98/98A
te legaliseren middels een buitenplanse ontheffing, mits de buitenzijde net als de binnenzijde
zwart/donker geschilderd wordt.
2. Af te wijken van het welstandadvies onder deze voorwaarde.
Afdeling Publiekszaken
Onderwerp
Omgevingsvergunning bouwen van een zorggebouw op de locatie Stationsstraat 50 en 52 te Ermelo
(2013-11202).
Besluit
Conform advies de omgevingsvergunning gewijzigd verlenen.
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10.

11.

Afdeling Publiekszaken
Onderwerp
Intrekken besluit plaatsing houten schuur op de gemeentelijke monumentenlijst (2014-07004).
Besluit
Het besluit tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van een houten schuur, locatie
Slagsteeg 24 te Ermelo, intrekken.
Onderwerp (uitnodigingen)
Zomeractiviteit LTO Veluwerand op 24 juli 2014 bij Burgemeester
Het Betere BoerenBed in Putten.
Bestuurderscongres “Houd het eenvoudig!” op
v.k.a.
11 september 2014 vanaf 12.45 uur te Breda van
het Ministerie en de VNG.
Netwerkparty Harderwijk en Ermelo op 16
College
september 2014 vanaf 17.30 uur bij bowling
Harderwijk van de Rabobank.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. 22 juli 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 14 tot en met 18 juli 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van asbesthoudend dakbeschot
(wijziging rijksmonument) op de locatie Putterweg 232 (2014-07901)
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van een kantine van
sportvereniging Dindoa op de locatie Watervalweg 170 (2014-07103).
Beslissing
Ontwerp-besluit Drank- en horecawet verlenen.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Afboeken invordering terrashuur (2011-08586).
Beslissing
Invordering openstaande terrashuur af te boeken wegens oninbaarheid van de vordering.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Asbest vondst Allerboschweg Horloseweg (2014-08984).
Beslissing
1.
Asbest houdend materiaal, op genoemde locatie, volgens het advies van de
ODNV te verwijderen en afvoeren.
2.
De kosten te dekken uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar), de financiële
verwerking te betrekken bij de Najaarsnota en vooruitlopend op de vaststelling
daarvan de uitvoering ter hand te nemen.
Afdeling DIR/SSC
Korte inhoud
Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 (2014-09696).
Beslissing
Kennis te nemen van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Afboeking kosten brand (2013-07552).
Beslissing
De invordering van kosten van een brand af te boeken.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Vaststellen subsidie 2013 (2014-04606).
Beslissing
1. De verleende stimuleringssubsidie 2013 aan de stichting definitief vast te stellen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning voor het houden van de zomeravondbraderie met
diverse terrassen en ontheffingen artikel 35 Drank- en Horecawet op de dinsdagen 15, 22
en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus 2014 op de locatie Stationsstraat (2014-09168)
Beslissing
APV vergunning verlenen
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Subsidievaststelling 2013 (2014-07703).
Beslissing
Verleende subsidies 2013 definitief vaststellen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Leerlingenvervoer (2014-08128).
Beslissing
Vergoeding verleend voor het schooljaar 2014/2015.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408491).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Stationsstraat 40 (2014-09324).
Beslissing
De last onder dwangsom van 26 juni 2014 met kenmerk 14039152 in te trekken, omdat
hieraan is voldaan en het WK 2014 ten einde is.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201402732).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning ontvangen voor het Ermelo's Kinderfestival op 9
augustus 2014 in de Stationsstraat en omgeving (2014-09495)
Beslissing
Vergunning verlenen.

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

