Nr. 14038371
Casenr. 2014-08726

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van 24 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 W. van der Schaaf, loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (vakantie)
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 10 juni 2014.
Besluitenlijst vergadering van 18 juni 2014.
1 aanmelden door secretariaat
6 bij punt 1a college wil, voordat opdracht verleend wordt, er een opdrachtbeschrijving
wordt overhandigd aan college
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Rapportage maatschappelijke voorzieningen West (2014-07296).
Besluit
In te stemmen met de raadsbrief en deze aanbieden aan de raad/commissie.
Besluit conform met enkele tekstuele aanpassingen in de brief.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Toevalsvondst pottenbakkersoven/17de eeuwse kelder Verbinding fase 2b (2014-08371)
Besluit
1. Behoud in situ van het archeologisch erfgoed nadat het archeologisch onderzoek naar
pottenbakkersoven en de 17de eeuwse kelder heeft plaatsgevonden.
2. De kosten te dekken ten laste van de reserve grondexploitatie en de budgettaire verwerking
hiervan te betrekken bij de Najaarsnota 2014.
3. In het vervolg nadrukkelijk aangeven dat de verstoorder dat hij/zij zelf de kosten moet
betalen voor vervolgonderzoek.
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4.

5.

6.

Afdeling ABV/TCOM
Onderwerp
Financiële ondersteuning Groevenbeek Klassiek (2014-08581)
Besluit
1. Instemmen met een eenmalige financiële ondersteuning van € 3.000,- voor het initiatief
Groevenbeek Klassiek.
2. De financiële ondersteuning ten laste brengen van het budget Eenmalige- en
stimuleringssubsidies bestuur 6620507.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Collegevoorstel principe medewerking functieverandering Bulderweg 12 (2014-08295)
Besluit
1.
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor functieverandering van agrarisch
naar twee woningen en kleinschalige bedrijvigheid bij de bestaande woning op het perceel
Bulderweg 12;
2.
Af te wijken van de afstand van 100m zoals aangegeven bij vaststelling Structuurvisie
functieverandering en de wettelijke afstand van 50 meter van de woningen tot omliggend
bedrijf aan te houden;
3.
De agrarische bestemming ter plaatse van de bedrijfswoning Bulderweg 10 beperken tot
alleen de bedrijfswoning, met toestemming van die eigenaar;
4.
Voor de bedrijvigheid een Staat van Bedrijfsactiviteiten (14035234) op te nemen in het
toekomstig bestemmingsplan;
5.
Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de haalbaarheid van het
plan aantonen;
6.
De ontwikkelaar aangeven dat hij uiterlijk binnen één jaar het plan ten uitvoer met
brengen.
7.
In het kaartmateriaal de woningen en bedrijfsgebouwen nadrukkelijk aanwijzen (de
woningen in ieder geval voorzien van “W” .
Afdeling AONT/TPP
Onderwerp
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen overweg Telgterweg (2014-06190)
Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de door ons bij het ministerie van I&M
ingediende aanvraag om in aanmerking te komen voor de 1e tranche van het LVO
programma. (overweg Telgterweg)
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het door bureau Goudappel opgestelde plan
voor aanpassing van de fietsoversteek over deze spoorovergang. (afbeelding1)
3. Kennis te nemen van de subsidiebeschikking van het ministerie van I&M ter grootte van 50%
van alle kosten nabij het kruispunt Telgterweg.
4. Kennis te nemen van de ambtelijk positieve reacties van de provincie/regio op onze
aanvraag voor cofinanciering en vooruitlopend op de formele goedkeuring door het
provinciebestuur met het ministerie van I&M een bestuursovereenkomst aan te gaan.
5. Onze advisering over de exacte inhoud van de bestuursovereenkomst met het ministerie af
te wachten.
6. Na ondertekening van de bestuursovereenkomst met ProRail een realisatieovereenkomst
tekenen.
7. In te stemmen met de in dit Besluit vermelde financiering voor de projectonderdelen van het
Regiocontract Stationsomgeving.
8. Met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van de projectonderdelen autoparkeren,
fietsparkeren en aanstelling toezichthouders onze nadere advisering afwachten.
9. De raad door middel van een raadsbrief hierover te informeren.
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7.

8.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Schriftelijke opzegging overeenkomst volwasseneneducatie met ROC Landstede per 1 januari 2015
(2014-08151)
Besluit
1. De huidige raamovereenkomst op te zeggen per 1 januari 2015.
2. De opzegging schriftelijk kenbaar te maken aan het ROC Landstede voor 1 juli 2014 via
bijgevoegde brief (corsanummer 14035456).
3. Vanuit het portefeuillehouderschap onderwijs wethouder A.L. Klappe het ambassadeurschap
laaggeletterdheid uit te laten dragen.
Onderwerp (uitnodigingen)
Bestuurlijk Symposium Gelderse
André,
Omgevingsdiensten op 25 juni 2014 om 13.30 uur
bij Radio Kootwijk.
Volledig college
De leukste straat van Ermelo verkiezing tijdens
burendag op 26 en 27 september 2014.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 9 tot en met 13 juni 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op de locatie
Garderenseweg 184 (2014-08556).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de rode sierpunten aan het
gebouw op de locatie Herderlaan 4 (2014-08587).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (verhogen dak en
plaatsen dakkapel) op de locatie Dahlialaan 14 (2014-08647).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag leerlingenvervoer 2013-2014 (2013-04654).
Beslissing
Vergoeding toekennen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Stationsstraat 76a (2013-02388).
Beslissing
1. Aan de gebruikers en eigenaar een last onder dwangsom opleggen, waarbij zij worden
gelast het strijdig (laten) gebruik(en) van de bovenverdieping aan de Stationsstraat
76a te beëindigen en beëindigd te houden.
2. Betrokkenen een begunstigingstermijn stellen tot 1 januari 2015.
3. Aan het besluit voor zowel de gebruiker als de eigenaar een dwangsom per (deel van
de) maand verbinden, met een maximaal te verbeuren bedrag.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland 17 april 2014
(2014-07972).
Beslissing
1. Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en
Oost Gelderland van 17 april 2014 ter kennisneming voorleggen aan de raad.
2. De raad er op wijzen, dat de agenda en de stukken voor de vergaderingen van
het Algemeen bestuur op de website van de GGD NOG zijn te raadplegen.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Advies bezwaarschrift (2013-10743).
Beslissing
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften met referentie 14022908
van 4 juni 2014 overnemen;
2. Bezwaarde op de hoogte stellen van dit besluit per brief met kenmerk 14037143
(beslissing op bezwaar).
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 kleedruimten op perceel
Buitenbrinkweg 70 (2014-07977).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een veldschuur op perceel Oude
Telgterweg 235 (2014-08243).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Aanwijzing naar aanleiding van inspectie GGD (2014-08473).
Beslissing
Tegen gastouder op de opvanglocatie aan de Oude Nijkerkerweg 145 handhavend
optreden, door middel van een schriftelijke aanwijzing.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Tijdelijke verhuur Oranjepark 23 (2014-09044).
Beslissing
Vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet te verstrekken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidie aanvraag 2014 (2014-06182).
Beslissing
Subsidieaanvraag 2014 afwijzen.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Verkoop gemeentegrond tussen Zwaluwstraat 134 - 136 (2012-09236).
Beslissing
1. Gemeentegrond tussen Zwaluwstraat 134 – 136 verkopen.
2. In gaan op het verzoek van burgers en burgerparticipatie mogelijk te maken.
3. De gemeentegrond verkopen aan één bewoner met de verplichting door te
leveren aan de medebewoners.
4. De coördinator team beheer en grondzaken machtigen voor de verdere
afhandeling.
Afdeling ABV/TFIN
Korte inhoud
Statenbrief Gelderse aanpak financiële problematiek grondexploitaties gemeenten (201402687).
Beslissing
De Statenbrief voor kennisgeving aannemen.
Afdeling AONT/TPP
Korte inhoud
Definitieve vaststelling subsidiebedrag 2013 (2014-04191).
Beslissing
1. Het jaarverslag en jaarrekening 2013 voor kennisgeving aannemen.
2. De verleende subsidie over 2013 definitief vaststellen.
3. Het besluit kenbaar te maken aan het bestuur van de stichting.
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16.

Afdeling ARB/TWR
Korte inhoud
Tegemoetkoming verrekening ondermaat Oude Telgterweg 235 (2014-06385).
Beslissing
Niet instemmen met verzoek van betrokkene en vasthouden aan verrekening ondermaat.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 16 tot en met 20 juni 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Afronden handhaving kinderdagcentrum (2014-00616).
Beslissing
De handhaving afronden omdat aan de aanwijzing van 27 februari 2014 is voldaan.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders RGV Holding van
donderdag 5 juni 2014 (2014-08001).
Beslissing
1. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RGV Holding instemmen
met de voorgestelde aandeelhoudersbesluiten, te weten het vaststellen van de
jaarrekening 2013, het verlenen van decharge aan directie en Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid, het bestemmen van het resultaat, het wijzigen
van de statuten en het herbenoemen van een lid van de Raad van Commissarissen.
2. De overwegingen bij de geagendeerde onderwerpen bespreken.
3. Wethouder Heutink-Wenderich machtigen om het aandeelhoudersrecht namens
de gemeente uit te oefenen.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Voortgang uitvoering Wet WOZ (2014-07941).
Beslissing
De rapportage van de Waarderingskamer voor kennisgeving aangenomen.
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Toekennen nummer Wiekslag 10 d (2014-07819).
Beslissing
Toekennen huisnummer.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407954).
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 (201404519).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het
subsidiebedrag toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407097).
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 (201406364).
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 subsidie woningisolatie 2013-2014 op perceel Willem de
Zwijgerlaan 3 (2014-08636).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het
subsidiebedrag toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APz/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de 1e verdieping
van het gebouw van kantoor naar maatschappelijk (gezondheidszorg) op de locatie
Dokter Holtropstraat 77 (2014-08805).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Beëindigen gastouderopvang uit Landelijk register Kinderopvang (2014-08713).
Beslissing
Gastouderopvang met opvangadres Bosbeslaan 51 uit het Landelijk register
Kinderopvang verwijderen.
Afdeling AONT/TPP
Korte inhoud
Fietsenstallingen Putterweg (2014-08480).
Beslissing
1. Ingestemd met uitbreiding van de fietsenstallingen aan de Putterweg ter hoogte
van rotonde Ericalaan/Hamburgerweg/Putterweg.
1. Ingestemd met financiering vanuit de provincie Gelderland op basis van de
bestaande subsidieregeling Vitaal Gelderland art. 4.1.5

2.
3.

13.

Ingestemd met een bijdrage in natura (de fietsenrekken) vanuit de gemeente
Ermelo.

De buitendienst van de afdeling R&B dit laten uitvoeren.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Dwangbevel voor Leuvenumseweg 120-307, dwangsommen verbeurd over de periode 4
juli 2013 tot 3 april 2014 (2014-08989).
Beslissing
Dwangbevel tegen betrokkene uitvaardigen wegens openstaande dwangsommen.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Afdeling ABV/THRM
Korte inhoud
Collectieve acties vakbonden (2014-06977).
Beslissing
Collectieve acties van de vakbonden niet ondersteunen en handelen conform advisering
VNG.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag registratie gastouderopvang in Landelijk register Kinderopvang (2014-07270).
Beslissing
Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang registreren.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Tijdelijke verhuur Oranjepark 17 (2014-09159).
Beslissing
Vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet verstrekken.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Stationsstraat 141-13 (2014-09165).
Beslissing
Huisvestingsvergunning verstrekken voor Stationsstraat 141-13 op basis van vruchteloos
aanbod.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afwijzen verzoek om handhaving, reclamebord Burgemeester Langmanstraat 19-21
(2014-04522).
Beslissing
Het handhavingverzoek van belanghebbende over de geplaatste reclame-uiting op de
gevel van het pand aan de Burgemeester Langmanstraat 19-21 afwijzen.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Gehandicaptenparkeerplaats Korte Haeg 2 (2014-04998).
Beslissing
Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toewijzen, het hiertoe benodigde
verkeersbesluit nemen, publiceren en aanvrager antwoorden.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201404252).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken bouwstop en last onder dwangsom, Rodeschuurderwegje 9 (2013-11262).
Beslissing
1.
De bouwstop van 10 december 2013 intrekken.
2. De last onder dwangsom van 4 februari 2014 intrekken.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 woningen met een bijgebouw
(carport) en het kappen van 5 elzen en 1 linde op de locatie Nijkerkerweg 68 t/m 68 d
(2014-07795).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408575).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV vergunning voor het organiseren van proef en beleef Ermelo op 12 juli
2014 op de locatie Stationsstraat (2014-08583).
Beslissing
APV vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van subsidie woningisolatie 2013-2014 op perceel Hazelaarlaan
8 (2014-08925).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV vergunning voor een aanvraag tijdelijke standplaats op de locatie
Marktplein, nabij Burgemeester Langmanstraat (2014-09214).
Beslissing
APV vergunning weigeren.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekking last onder bestuursdwang en vaststellingbeschikking kostenverhaal
bestuursdwang, Zwaluwstraat 175 (2012-07227).
Beslissing
1. De kosten, gemaakt voor de uitvoering van bestuursdwang, verhalen op
betrokkene.
2. De last onder bestuursdwang, welke op 26 september 2012 is opgelegd aan
mevrouw, intrekken met ingang van dagtekening van dit besluit.

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

