Nr. 14045579
Casenr. 2014-10529

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 augustus 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
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergaderingen van 22 juli 2014, 29 juli 2014 en 5 augustus 2014.
Besluit
De besluitenlijsten zijn vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen VVD fractie over de Newschool (2014-10159).
Besluit
1. Ingestemd met de raadsbrief over de Newschool.
2. Raadsbrief te verzenden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost Nederland/Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland (201409584).
Besluit
1. Kennis genomen van de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost Nederland, alsmede het
Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland en de bijbehorende aanbiedingsbrief van
regioburgemeester H. Bruls.
2. Ten behoeve van het consulteren van de gemeenteraad deze stukken te agenderen voor de raad
3. Ingestemd met de genoemde drie hoofdthema’s en deze te gaan verbinden aan het (boven)
lokaal integraal Veiligheidsbeleid.
Afdeling BV
Onderwerp
Collectieve sluitingsdagen 2015 (2014-10421).
Besluit
1. In principe voor het gemeentehuis 2 januari 2015, 4 mei 2015 en 15 mei 2015 aanwijzen als
collectieve sluitingsdag en voor het team wijkservice van de afdeling Realisatie en Beheer 15 mei
2015 aanwijzen als collectieve sluitingsdag.
2. Na instemming van de Ondernemingsraad de collectieve sluitingsdag(en) definitief vast te
stellen.
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5.

6.

Afdeling PZ
Onderwerp
Wijziging Winkeltijdenverordening (2013-05315).
Besluit
De raad conform bijgevoegd – enigszins aangevuld - ontwerp-raadsvoorstel voor te stellen om:
1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het invoeren van koopzondagen.
2. de verordening winkeltijden Ermelo uit 1996 uitsluitend ‘technisch’ te actualiseren op basis van
de nieuwe Winkeltijdenwet.
Onderwerp (uitnodigingen)
Nationale groendag op 10 september 2014 te
V.k.a.
Groningen van de VNG.
Bestuurdersbijeenkomst “Beter en concreter”
V.k.a.
Goede regels, gerichte service op 1 oktober 2014
te Woerden van de VNG.
Impulsbijeenkomst Mantelzorg en Vrijwilligerswerk In agenda’s noteren.
op 6 november 2014 vanaf 17.30 uur.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 28 juli tot en met 8 augustus 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling AONT/TPP
Korte inhoud
Vaststelling subsidie Ontwikkelingssamenwerking 2014 (2014-05886).
Beslissing
De subsidie voor ontwikkelingssamenwerking 2013 vaststellen en betrokkene informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een drank- en horecavergunning, ontheffing sluitingstijden en vergunning
voor speelautomaten voor het horecabedrijf op de locatie Stationsstraat 38a (201406267).
Beslissing
Drank- en horecavergunning voor speelautomaten en ontheffing van de sluitingstijden
voor het horecabedrijf, Stationsstraat 38a, verlenen
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407616)l.
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een bedrijfswoning op de locatie
Telgterweg 242 (2014-09136).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Vooraankondiging last onder dwangsom, Gentenerf 11 50 (2014-09391).
Beslissing
Handhavend optreden tegen het strijdig (laten) gebruik(en) van het recreatieverblijf aan
het Gentenerf 11 50 de gebruiker en de eigenaar, door middel van een last onder
dwangsom.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-07732)
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 ABV
Korte inhoud
Bezwaar tegen buiten behandeling laten WOB verzoek (2014-09251)
Beslissing
1. Het bezwaarschrift met betrekking tot een Wob verzoek niet-ontvankelijk
verklaren.
2. Bezwaarde op de hoogte stellen.
3. Het advies van de commissie voor bezwaarschrift meezenden met de brief.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Voorstel tweejaarlijkse tariefsaanpassing toegangsprijzen zwembad Calluna en verhuur
accommodaties Sport en Cultuur (2014-09674)
Beslissing
1. De toegangstarieven voor zwembad Calluna en de verhuurtarieven sport- en
cultuur accommodaties verhogen.
2. De prijsverhoging baseren op basis van de consumentenindexcijfers 2012 en
2013, te weten 3,9%.
3. De prijsverhoging invoeren met ingang van 1 augustus 2014.
4. Met ingang van 1 augustus 2014 de tarieven voor sporthal Calluna, Balverszaal
en Triade niet meer afronden op kassavriendelijke bedragen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-10503)
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder bestuursdwang, Garderenseweg nabij 135 (2014-05874).
Beslissing
1. Aan betrokkene een last onder bestuursdwang opleggen tot het laten verwijderen
van asbest en overig afval van de ingestorte schuur op het kadastrale perceel sectie
D, nummer 01887;
2. Hieraan een begunstigingstermijn verbinden tot 14 augustus 2014.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409706).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken opgelegde verplichting tot aanpassen recreatieverblijf aan Bouwbesluit, Oude
Nijkerkerweg 129 30 (2012-02962).
Beslissing
1. De aan betrokkene opgelegde verplichting om aanpassingen te verrichten aan het
recreatieverblijf op het perceel Oude Nijkerkerweg 129 30 per 30 juli 2014 intrekken.
2. De geregistreerde Wkpb-beperking in het Kadaster, verwijderen.

pagina

5 van 9

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit op een verzoek om planschade (2014-04702).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften integraal overnemen (bezwaarschrift
ongegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
Betrokkene informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407064).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van
10 maart 2014 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het veranderen van het
gebruik (2014-08577).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften integraal overnemen
(bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren).
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.
3. Betrokkene informeren.
Afdeling ABV/TFIN
Korte inhoud
Verlenging contract boekjaren 2015 en 2016 (2014-08904).
Beslissing
1.
Ingestemd met de verlenging van het contract voor accountantsdiensten voor de
boekjaren 2015 en 2016.
2.
Akkoord met brief aan betrokkene (14042468).
Afdeling ARB/TWR
Korte inhoud
Advies inzake klacht bewoner Bosbeslaan (2014-09033).
Beslissing
1. Het huidige straatwerk van het trottoir van de Bosbeslaan, de opsluitband en de
aansluiting op het particuliere straatwerk, niet aanpassen.
2. Betrokkene informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding, een
toegangspoort, een inlooppoort en 3 poeren op de locatie Nassaulaan 5 (2014-09775).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage op de
locatie Molenweg 6 (2014-09776).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbest uit een rijksmonument
(gedeeltelijk slopen van een monument) op perceel Allee 40 (2014-09868).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ABV/TFIN
Korte inhoud
Richtlijnen en planning Najaarsnota 2014 (2014-09950).
Beslissing
De richtlijnen en de planning van de Najaarsnota 2014 voor kennisgeving aangenomen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen (5 jaar) van 8 klaslokalen met
bijbehorende ruimten op de locatie Paul Krugerweg 44-50 (2014-09982).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een schaapskooi op de locatie
Horloseweg tussen 59 en 61 (2014-10083).
Beslissing
- Omgevingsvergunning verlenen
- De aanwijzing tot gemeentelijk monument intrekken
Afdeling AONT/TPP
Korte inhoud
Parkeersituatie rondom ’t Weitje (2014-10321).
Beslissing
Ingestemd met brief betreffende parkeersituatie rondom ’t Weitje, De Verbinding en het
Molenaarsplein.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidieverzoek woningisolatie 2013-2014 voor perceel Roerdompstraat 13 (201410533).
Beslissing
Subsidieaanvraag buiten behandeling laten in verband met te lage Rd waarde van de
vloerisolatie.
Subsidieaanvrager hierover informeren.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Gehandicaptenparkeerplaats Putterweg 75 (2014-05325).
Beslissing
Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toewijzen, het hiertoe benodigde verkeersbesluit nemen, publiceren en aanvrager berichten.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Gehandicaptenparkeerplaats Meerkoetstraat 81 (2014-00727).
Beslissing
Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toewijzen, het hiertoe benodigde verkeersbesluit nemen, publiceren en aanvrager berichten.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409716).
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 (201409781).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling DIR/SSC
Korte inhoud
Training projectmatig werken (2014-08547).
Beslissing
1. Instemmen met de gunning van de training projectmatig werken.
2. De kosten dekken t.l.v. opleidingsplan 2014 en 2015.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker op de locatie
Kozakkenkamp 40 (2014-10112).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Subsidie onderhoud gemeentelijk monument Zeeweg 141 a (2014-10155).
Beslissing
De subsidie voor het onderhoud aan het gemeentelijk monument Zeeweg 141 a
vaststellen op een bedrag voor het gemeentelijk deel en een bedrag voor het provinciaal
deel en de betrokkene hiervan middels bijgaande brief op de hoogte stellen en tot
betaling overgaan.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Watervalweg 96 (2014-02749).
Beslissing
De last onder dwangsom van 3 juni 2014 intrekken, omdat hieraan volledig en tijdig is
voldaan.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 26 maart 2014, door ons ontvangen op
23 april 2014 gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 26 februari 2014 waarbij een aanvraag voor een mobiliteitspas is afgewezen.
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 30 juli 2014 integraal over te
nemen (bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren).
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het pand (van
maatschappelijk naar kantoor) op de locatie Chevallierlaan 8 (2014-10280).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407704).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaarschrift, bezwaar (2014-08865).
Beslissing
1. Het bezwaarschrift ingediend door betrokkene met betrekking tot een verleende
omgevingsvergunning van 1 april 2014 met betrekking tot het bouwen van een
woning met bijgebouwen op de Van Beekweg 4 ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarde op de hoogte stellen van dit besluit per brief (beslissing op bezwaar).
3. Het advies van de commissie voor bezwaarschrift meezenden met de brief.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201410024).
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 (201408073).
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 (201408994).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 woningen op de locatie Haspel
17 (2014-08338).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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42.

43.

44.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409413).
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 (201409689).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ABV/THRM
Korte inhoud
Afscheid vakbondsbestuurder CNV Publieke Zaak (2014-10297).
Beslissing
Voor kennisgeving aannemen.

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

