Nr. 14031668
Casenr. 2014-07812

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 06 mei 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A. Nederveen, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder (met kennisgeving)
Mevrouw M.J.E. Verhagen, wethouder (met kennisgeving)
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 29 april 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Begroting VNOG 2015 (2014-07374).
Besluit
1. De primitieve programmabegroting 2015 voor kennisgeving aangenomen
2. De gevolgen van de begroting 2015 ad € 18.000 te verwerken in de najaarsnota 2014 en te
dekken uit de stelpost prijsontwikkelingen
3. Akkoord te gaan met de zienswijze programmabegroting VNOG 2015.
4. Gezamenlijke reactie ten aanzien van MOED van het cluster Veluwe-West af te wachten en na
ontvangst aan te bieden aan de raad voor de raadsvergadering van 19 juni 2014.
Afdeling ONT
Onderwerp
GGD NOG programmabegroting 2015 (2014-07458).
Besluit
1. Ingestemd met de concept-Programmabegroting 2015 van de GGD NOG.
2. De concept-Programmabegroting aan te bieden aan de commissie voor Samenleving van 4 juni
2014 om de raad de mogelijkheid te geven tijdig zienswijzen in te brengen.
3. De concept-Programmabegroting aan te bieden aan de raad (vergadering 19 juni).
4. De zienswijze van de raad (inclusief de financiële kanttekeningen) vervolgens aan de GGD NOG
kenbaar te maken.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidsplan 2014-2015, Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting 2015-2019 SDV (2014-07585).
Besluit
1. Het Beleidsplan 2014-2015 Sociale Dienst Veluwerand vastgesteld.
2. Geen zienswijze kenbaar te maken over het jaarverslag en de jaarrekening 2013 Sociale Dienst
Veluwerand.
3. De financiële gevolgen van € 140.590,00 (Participatiebudget) ten laste te brengen van 2014 en
te verwerken in de Najaarsnota 2014.
4. Geen zienswijze kenbaar te maken over de Meerjarenbegroting 2015-2019 Sociale Dienst
Veluwerand.
5. De stukken voortaan ook al in de conceptfase aan het college voorleggen voordat in het DB van
de SDV daarover besluiten worden genomen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Stand van zaken Integraal Veiligheidsplan 2013 (2014-03397).
Besluit
1. Kennis genomen van de stand van zaken Integraal Veiligheidsplan 2013.
2. De stand van zaken IVP ter inzage leggen voor de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet (2014-06316).
Besluit
1. Ingestemd met het preventie- en handhavingsplan DHW.
2. De raad voor te stellen het preventie- en handhavingsplan DHW vast te stellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bezwaarschrift van Sita (2014-07649).
Besluit
1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
2. het verzoek om vergoeding van proceskosten wegens het indienen van het bezwaarschrift
afwijzen.
3. Eén en ander conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en
bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beantwoording vragen VVD-fractie (2014-07395)
Besluit
De vragen van de VVD-fractie inzake het gebruik van ruimten boven winkels in de Stationsstraat
beantwoorden.
Afdeling R&B
Onderwerp
Informeren commissie over uitkomst proeflabeling weesfietsen (2014-07085).
Besluit
De commissie d.m.v. een korte mededeling via de griffie te informeren inzake de uitkomst van de
proeflabeling van weesfietsen.
Afdeling BV
Onderwerp
Beslissing bezwaar op WOB-verzoek (2013-08766).
Besluit
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften (14008837) van 1 april 2014 niet over te nemen
(bezwaarschrift gegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.

pagina

3 van 7

11.

Onderwerp (uitnodigingen)
ALV De maatschappij NW Veluwe en Flevoland op
22 mei 2014 om 16.00 uur op camping De
Driehoek.

Wethouder Economische Zaken (o.v.b.)

pagina

4 van 7

pagina

5 van 7

Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 28 april tot en met 2 mei 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling DIR
Korte inhoud
Brief BMC over start project Sterk bestuur in Gelderland (2014-07073)
Beslissing
1. Kennis te nemen van de brief van BMC van 9 april 2014 over het project Sterk
bestuur in Gelderland;
2. In te stemmen het verzenden van bijgaande brief.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Omgevingsvergunning voor het bouwen van twee bedrijfshallen op de locatie Fokko
Kortlanglaan 112 (2013-08040)
Beslissing
1. Omgevingsvergunning verlenen.
2. In te stemmen met de aanvullende afspraken, vastgelegd in overeenkomst
14023785.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Inhuur beleidsregie maatschappelijke zorg en schulddienstverlening (2014-07470)
Beslissing
Voor het jaar 2014 beleidsregie van de gemeente Harderwijk in te huren voor de
beleidsterreinen maatschappelijke zorg en schulddienstverlening.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging registratie in het Landelijk register
Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-07489)
Beslissing
Gastouderopvang, opvangadres Lijsterlaan 65, uit het Landelijk register Kinderopvang te
verwijderen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een nieuw raamkozijn op de
locatie De la Reystraat 134 (2014-07063)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stalen eenpersoonsdoorgang
in de oostgevel op de locatie Stationsstraat 75.
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Brief over Diftar/afvalophaal en verwerking (2014-07347)
Beslissing
Betrokkene informeren
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Vlaggen vanuit toren (2014-00738)
Beslissing
1 Vanuit de toren van de Oude Kerk aan de Putterweg, conform vlaginstructie, te
vlaggen.
2 Hydraulische mast aan te schaffen ten behoeve van het vlaggen.
3 Glazen wand te plaatsen tussen de kerk en de toren.
4 Overeenkomst te sluiten met het kerkbestuur om het vlaggen uit te voeren.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de realisatie van 2 kleedkamers
(2014-01727)
Beslissing
Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen om de voorbereidingskosten voor de
aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 extra kleedruimten te
bekostigen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Begroting 2015 (2014-06304)
Beslissing
In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 (programmabegroting 2015-2018).
Afdeling AONT
Korte inhoud
Jaarverslag Woonruimteverdeling 2013/Wonen (2014-06978)
Beslissing
Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de regionale huurwoningmarkt van vorig jaar
aan de hand van het Jaarverslag Woonruimteverdeling.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Brandkranen Nieuw en Beheer (2014-07115)
Beslissing
1. Te besluiten een contract aan te gaan met Vitens
2. De burgemeester te machtigen om het contract te ondertekenen
3. In ruimtelijke ontwikkelgebieden rekening te houden met de kosten voor
plaatsing van brandkranen
Afdeling AONT
Korte inhoud
Jaarverslag Urgentie Commissie 2013 (2014-07169)
Beslissing
1.
Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de sociale huurwoningmarkt voor mensen
die vanwege hun urgente situatie met spoed aan een woning worden geholpen door
gebruik te maken van het ingestelde urgentiecircuit.
2.
In afwachting van de nieuwe Huisvestingswet en de daaruit voortvloeiende nieuwe
regelgeving geen prioriteit toekennen aan het verder verbeteren van de werkwijze
van de commissie
Afdeling AONT
Korte inhoud
Anterieure overeenkomst Telgterweg 3 (2014-02449)
Beslissing
Instemmen met de anterieure overeenkomst.
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15.

16.

17.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een veldschuur op de locatie
Hessenmeer 20 (2014-06154)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
aanvraag voor een APV vergunning voor het organiseren van boeken en curiosamarkten
in de Stationsstraat op 17 of 24 mei 14 juni, 19 juli, 23 augustus en 13 september 2014
(voetgangersgedeelte) (2014-07738)
Beslissing
Vergunning verlenen
Afdeling ARB.
Korte inhoud
Opheffen bouwstop, Fokko Kortlanglaan 112 (2014-03881)
Beslissing
De aan betrokkene stilgelegde bouw van een bijgebouw en de daaraan verbonden last
onder dwangsom aan de Fokko Kortlanglaan 112, in te trekken, per inwerkingtreding van
de op 25 april 2014 verleende vergunning (kenmerk 14018497).

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

