Nr. 14032482
Casenr. 2014-07812

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 13 mei 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 6 mei 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling BV
Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2014, Programmabegroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018 ODNV
(2014-06179).
Besluit
1. Ingestemd met de 1e en 2e begrotingswijziging 2014 ODNV.
2. Ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2015 alsmede de meerjarenbegroting 20162018.
3. Ingestemd met de jaarstukken 2013 van de ODNV.
4. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven tijdig zijn
zienswijze in te brengen.
5. De zienswijze van de raad middels bijgaande conceptbrief aan het ODNV (14032286) kenbaar te
maken.
6. De budgettaire bijstellingen alsmede de voorgestelde dekking te verwerken in de najaarsnota
2014.
Afdeling ONT
Onderwerp
Besparingsopgave Hulp bij het Huishouden (2013-09063).
Besluit
1. Besparingsmogelijkheden op Hulp bij het Huishouden, zoals genoemd in bijlage 1, verder uit te
werken.
2. In 2015 een pilot te starten om Hulp bij het Huishouden tot een algemene voorziening om te
vormen.
3. De raad te informeren via de concept-raadsbrief (14030502), waarmee tevens de notitie
uitgangspunten inkoop Wmo 2015 ter informatie wordt aangeboden.
4. In de stukken het begrip “algemene voorziening” en het “breed toegankelijk houden” van de
voorzieningen, alsook de gegevens over de omvang van de bezuinigingsopgave nader
verduidelijken.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Sturing en bekostiging jeugdzorg, vervolg op eerdere standpuntbepaling (2014-07612).
Besluit
1. (In beginsel) ingestemd met de in regionaal verband voorbereide uitvoeringsnota “Sturing en
Bekostiging Jeugdbeleid” (1403-1270);
2. (in beginsel) het mandaat voor de besteding van de middelen uit het Macrobudget Jeugd voor
(boven)regionale ondersteuningsarrangementen en de organisatie hiervan, inclusief
risicoverdeling, voorlopig voor maximaal 2 jaar te beleggen bij de RNV, waar nodig op grotere
schaal;
3. Hierover de raadscommissie Samenleving te raadplegen;
4. Na definitieve besluitvorming door B&W het standpunt van Ermelo om uiteindelijk te komen tot
zoveel mogelijk uitvoering in EHZ-verband schriftelijk te bevestigen aan de RNV en de overige
gemeenten, dit ter voorkoming van desintegratiekosten na afloop van de overgangsperiode van
2 jaar.
Afdeling ONT
Onderwerp
Woon-werk units Fokko Kortlanglaan (2014-06410).
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het bouwen van 6 woon-werk units aan de
Fokko Kortlanglaan.
2. Ingestemd met de randvoorwaarden voor dit perceel t.a.v. een werklandschap.
Afdeling ONT
Voorstellen project MOED (2014-07385).
Besluit
1. Ingestemd met de bijgevoegde gezamenlijke reactie, vanuit de bestuurscommissie Cluster
Veluwe-West, op de richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van de VNOG over de
toekomst van de brandweerorganisatie en deze per brief ter behandeling aan het Algemeen
Bestuur aan te bieden.
2. In de brief laten opnemen dat:
a. De structuur van het cluster Veluwe-West met daarin een adviescommissie en een
bestuurscommissie ongemoeid te laten;
b. Het financieel herverdelingsmodel af te wijzen op basis van de verdeling op de OOV gelden.
3. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel te informeren over de reactie en te vragen in te stemmen
met de gezamenlijke concept-zienswijze;
4. Dit punt opnemen in de risicoparagraaf bij de begroting.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitstel begraafplaatsexploitatie en nieuwe tarieventabel (2014-00968).
Besluit
Ingestemd met de - enigszins aangepaste - raadsbrief, waarin de raad geïnformeerd wordt over het
uitstel van behandeling van de begraafplaatsexploitatie en de nieuwe tarieventabel, en deze
aanbieden aan de agendacommissie.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Aanwijzen leden in het AB van de RNV (2014-06293).
Besluit
1. Kennis genomen van de veertiende en vijftiende wijziging van de gemeenschappelijke regeling
van de RNV.
2. Mevrouw drs. E Heutink-Wenderich aan te wijzen als lid van het AB van de RNV en beoogd DBlid.
3. De heer J. van Eijsden aan te wijzen als lid van het AB van de RNV en plaatsvervangend DB-lid.
4. De heren J. van den Bosch en A.L. Klappe aan te wijzen als 1e en 2e plaatsvervangend AB-lid.
5. De RNV hierover te berichten door middel van bijgevoegde brief.
6. Aan de raad het afschrift van de brief naar de RNV aan te bieden.
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9.

10.

11.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Coalitieakkoord en portefeuilleverdeling en VNG kandidatuur (2014-07245).
Besluit
1. De definitieve portefeuilleverdeling (met een enkele aanvulling) vast te stellen conform bijlage
(14030835).
2. Ingestemd met de voorgestelde vervanging van collegeleden onderling en de burgemeester.
3. De bestuurslidmaatschappen van de verbonden partijen vaststellen en de raad hiervan op de
hoogte stellen.
4. De mails van buurtvereniging Speuld, de heer Van Dijk, de brieven van de provincie Gelderland
en Gelderse Federatieve Onafhankelijke partijen conform bijgaande brief beantwoorden
(14031249).
5. Opdracht te geven om een uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord te laten opstellen en
hiervoor op korte termijn met een procesvoorstel te komen.
6. Besluiten over te gaan tot het voordragen van kandidaten voor de vacatures van de VNG en deze
brief in handen te stellen van de agendacommissie van 19 mei 2014.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Werkschema raad, versie mei 2014 (2014-06341).
Besluit
1. Het werkschema mei 2014 is vastgesteld.
2. Het werkschema aan de agendacommissie aanbieden.
Onderwerp (uitnodigingen)
Afscheidsreceptie T. Klein Swormink van RGV
V.k.a.
Holding BV op 14 mei 2014 om 14.30 uur te
Voorthuizen.
Bestuurdersconferentie Dag van de Stadslandbouw
V.k.a.
op 15 mei 2015 te Utrecht van de gemeente
Utrecht.
Nieuw Stadsmuseum Harderwijk openingsweekend
V.k.a.
op 17 en 18 mei 2014.
Start nieuwbouw Kampvelderweg op 20 mei 2014
Wethouder Van den Bosch
om 15.30 uur van Uwoon.
Werkconferentie De Netwerkorganisatie:
Gemeentesecretaris
ontvlechten en verbinden van de gemeente
Alkmaar op 21 mei 2014 vanaf 13.00 uur.
Bestuurlijke tafel: Fraude awareness aan de
V.k.a.
gemeentebalie op 21 mei 2014 te Eindhoven van
het Min. BZK.
Opening Dierenopvangcentrum De Ark op 23 mei
Wethouder Klappe
2014 om 15.00 uur.
Afscheidsreceptie wethouder J. Pierey van de
Wethouder Klappe
gemeente Deventer op 28 mei 2014 om 16.00 uur.
Programma VNG jaarcongres 17 en 18 juni 2014 in College (m.u.v. wethouder Van den Bosch)
de Drechtsteden
en raadsgriffier
Najaarsbijeenkomst Groene Poort op 30 september V.k.a
2014 van 17.00 tot 19.00 uur te Den Haag van de
Werkgroep de Groene Poort.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 6 tot en met 9 mei 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning op de locatie
Nijkerkerweg 66 (2014-04351)
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van de voormalige deel als feestzaal
op de locatie Buitenbrinkweg 81 (2014-07226)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Actualisatie website c.a. (2014-07927)
Beslissing
Ten behoeve van afronding actualisatie van de website de inzet van tijdelijke capaciteit
tot uiterlijk 1-8-2014 voortzetten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Welkomstpakket aan nieuw ingeschreven inwoners (nieuw ingezetenen) (2014-06259)
Beslissing
De huidige werkwijze te blijven hanteren en aan alle nieuw ingeschreven inwoners (nieuw
ingezetenen) een welkomstbrief (zonder welkomstpakket) te sturen met daarbij gevoegd
een aantal toegangskaartjes voor het zwembad Calluna.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Programmabegroting 2015-2018: richtlijnen en detailplanning (2014-07191)
Beslissing
De richtlijnen en detailplanning Programmabegroting 2015-2018 voor kennisgeving aan
te nemen.
Afdeling ABV
Korte inhoud
Begrotingsbrieven 2015-2018 provincie Gelderland. (2014-03970)
Beslissing
1. De begrotingsbrieven voor kennisgeving aan te nemen.
2. De begrotingsbrieven te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting
2015-2018.
3. De begrotingsbrieven ter inzage te leggen voor de raad bij de Kadernota 2014 en
de Programmabegroting 2015-2018.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclame op de locatie
Burgemeester Langmanstraat 21 (2014-07761).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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8.

9.

10.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gaat om het veranderen van de inrichting op de
locatie Lokhorstweg 13 A -27 (2014-05879).
Beslissing
Ontwerpomgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Opheffen bouwstop en afwijzen handhavingverzoek Watervalweg 98 A (2014-00189).
Beslissing
1.
De bouwstop van 21 januari 2014 op te heffen.
2. Het verzoek om handhaving van 8 januari 2014 af te wijzen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Verzoek om handhaving, Leeuwerikstraat 29 (2014-07175).
Beslissing
Het handhavingverzoek van belanghebbenden af te wijzen, omdat er geen sprake is van
ernstige overlast.

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

