Nr. 14034718
Casenr. 2014-07812

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W van 27 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 20 mei 2014
Besluit
De besluitenlijst vaststellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Accountantsverslag, controleverklaring en aanbiedingsbrief SiSa (2014-07906)
Besluit
1. Het accountantsverslag 2013 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De controleverklaring 2013 voor kennisgeving aan te nemen.
3. Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief in het kader van de SiSa jaarstukken 2013.
Afdeling ARB/THH/TBG
Onderwerp
Rioolaansluitingverordening gemeente Ermelo 2014 (2013-11707)
Besluit
1.
De rioolaansluitverordening gemeente Ermelo 2014 goed te keuren.
2.
De verordening na goedkeuring middels bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad ter vaststelling.
3.
Naar aanleiding hiervan heeft het college nog 2 vragen:
- In algemene zin: geldt er een aansluitplicht of –recht?
- Wat is stand van zaken t.a.v. de riolering van het buitengebied.
4.
Het college hierover s.v.p. informeren en deze informatie zonodig toevoegen aan het
raadsvoorstel.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Subsidieaanvraag Cultuur- en erfgoedpact (2014-07439)
Besluit
1.
Er mee in te stemmen dat het programma “De Noord-Veluwe in de schijnwerpers” dient als
gezamenlijke subsidieaanvraag voor het Cultuur- en Erfgoedpact.
2.
In te stemmen met het financiële kader van het programma en met de gemeentelijke bijdrage
zoals weergegeven in deze notitie.
3.
Ermee in te stemmen dat de RNV als indiener van de subsidieaanvraag bij de provincie
optreedt namens de gemeente Ermelo.
4.
In te stemmen met de bijgevoegde concept-brief, nadat deze - i.o.m. de portefeuillehouder - is
aangepast/aangevuld conform de lijn van het nieuwe coalitieakkoord.
Afdeling AONT/TPP
Onderwerp
Nieuw proces voor het ontwerpbestemmingsplan HEMA en Groeneweg 48-50 (2014-08395)
Besluit
1. In te stemmen met het nieuwe procesvoorstel met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan
HEMA en Groeneweg 48-50;
2. Het nieuwe - door de initiatiefnemer op te stellen – structuurontwerp, terwille van de
gemeentelijke regie, laten voorleggen aan de wethouder, alvorens dit door de initiatiefnemer
met de omwonenden wordt besproken;
3. Portefeuillehouder te mandateren om dit in een raadsbrief en een brief aan de indieners van
een zienswijze te verwoorden.
Afdeling AONT/TPP
Onderwerp
Stappenplan Ontwikkelstrategie Stationsstraat oostelijk deel (2014-07024)
Besluit
1.
In te stemmen met stappenplan Ontwikkelstrategie Stationsstraat oostelijk deel
(startbijeenkomst, werkbijeenkomsten, rapportage en bestuurlijke besluitvorming).
2.
In te stemmen met het organiseren van een startbijeenkomst met als doel dat een werkgroep
van betrokkenen (bewoners, ondernemers en eigenaren), onder regie van de gemeente, een
gedragen Ontwikkelstrategie gaan opstellen.
Onderwerp (uitnodigingen)
Afscheidsreceptie wethouders Carlo van Dijk, Izaäk Burgemeester Baars
de Muijnck en Erris Zandbergen van de gemeente
Oldebroek, op 28 mei 2014 van 16.45 uur tot
18.15 uur in het Kulturhus te Oldebroek.
VIP wedstrijd ter ere van het 25 jarig bestaan Edda
V.k.a.
Huzid Golf & Countryclub op 6 juni 2014 om 14.00
uur.
Algemene Ledenvergadering Vereniging Gelders
Wethouder Van den Bosch
Genootschap op 25 juni 2014 van 10.00 tot 16.00
uur in Huissen.
Ringrijderij Het Veluws Ros op 28 juni 2014 om
Burgemeester Baars
17.30 uur.
Jaarcongres van De Maatschappij met als thema
V.k.a.
“Veerkracht” op 27 juni 2014 van 11.30 uur tot
20.00 uur.
Inloopavond voor inspraak ontwerp windvisie op
Wethouder Heutink
3 juni 2014 vanaf 19.30 uur te Harderwijk.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 19 tot en met 23 mei 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Subsidie onderhoud gemeentelijk monument Kerklaan 7(2014-08152).
Beslissing
De subsidie voor het onderhoud aan het gemeentelijk monument Kerklaan 7 vaststellen
voor het gemeentelijk deel en het resterende bedrag voor het provinciaal deel en
betrokkene hiervan middels bijgaande brief op de hoogte stellen en tot betaling
overgaan.
Afdeling AONT/TSl
Korte inhoud
Stimuleringssubsidie Ermelose PaardenToerTocht 2014 (2013-08629).
Beslissing
De subsidie verlenen.
Afdeling APZ/TVg
Korte inhoud Op 21 januari 2014 hebben wij een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het brandveilig gebruiken van
zorggebouw ´De Verbinding´ op de locatie Van Asseltlaan 2-16 (2014-00613).
Beslissing
De vergunning verlenen.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Kampvelderweg 27 92014-07279).
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor Kampvelderweg 27
2. Brief (nr. 14033953) aan betrokkene te zenden
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingvergunning De Enk 22 (2014-08162).
Beslissing
3. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor De Enk 22
4. Brief (nr. 14033971) aan betrokkene te zenden
Afdeling ARB
Korte inhoud
Pacht grond Telgterweg (2014-06280)
Beslissing
Grond gelegen aan de Telgterweg verpachten
Afdeling APZ
Korte inhoud
Vooroverleg Konijnenwal 13a voor een kleine woning (2014-03890)
Beslissing
1.
In principe medewerking te verlenen aan een verzoek voor een
omgevingsvergunning voor het toestaan van een kleine woning (tot 400m3) met
bijbehorend erf op het perceel Konijnenwal 13a.
2.
De ene helft van het perceel beschikbaar te houden voor bos en de andere helft
beschikbaar te stellen voor het gebruik wonen.
3.
Bijgaande brief (14031010) te verzenden.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een opslagruimte
op de locatie Horsterweg 139 (2014-01433)
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning voot organiseren van het jaarlijkse bierfeest op
zaterdag 2 augustus 2014 op de locatie Putterweg 45 2014-04994)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen aan en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201311330)
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 Bothastraat
34 (2013-11693)
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 (2013-11742)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen aan en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201406386)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen aan en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407060)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen aan en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407170)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten
Afdeling AONT
Korte inhoud
Stimuleringsverzoek (2014-07102)
Beslissing
Een eenmalige startbijdrage van verstrekken .
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging op de locatie
Horsterweg 137 (2014-07163)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
subsidievaststelling 2013 (2014-07781)
Beslissing
De verleende budgetsubsidie 2013 voor professionele mantelzorgondersteuning,
definitief vast te stellen.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Verlenen uitstel indienen subsidieaanvraag (2014-07787)
Beslissing
Het gevraagde uitstel te verlenen tot 1 oktober 2014
Afdeling APZ/TVG
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 9 dennen en 2 eiken, perceel
Dennenlaan 9 (2014-08165)
Beslissing
Niet-ontvankelijk verklaarde aanvraag omgevingsvergunning.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Kampvelderweg 27 b (2014-08369)
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor Kampvelderweg 27 b.
2. Brief (nr. 14034814) aan betrokkene te zenden
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Postlaantje 44 (2014-08488)
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor Postlaantje 44.
2. Brief (nr. 14034729) aan betrokkene te zenden
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
vaststelling subsidie 2013 (2014-05353)
Beslissing
De verleende subsidie 2013 vast te stellen conform bevoorschotting.

pagina

6 van 6

24.

25.

26.

27.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van asbesthoudend dakbeschot
(wijziging rijksmonument) op de locatie Putterweg 232 (2014-07901)
Beslissing
Ontwerpomgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
ontheffing ingevolge de drank- en horecaverordening 2014 van de tijden om alcohol te
schenken (2014-08050)
Beslissing
Ontheffing verlenen inzake de tijden om alcohol te schenken.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning op de locatie Meerkoetstraat 73 (2014-08155)
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van subsidie woningisolatie 2013-2014 op perceel Paul
Krugerweg 15 (2014-05053)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.

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

