Nr. 14046350
Casenr. 2014-10529

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 19 augustus 2014
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 12 augustus 2014.
Besluit
Van de besluitenlijst is kennis genomen.
Volgende week zal deze worden vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen n.a.v. brief van Wecycle over elektrische apparaten (2014-10470).
Besluit
De raad informeren over de resultaten van de inzameling van elektrische apparaten in de gemeente
Ermelo.
Afdeling ONT
Onderwerp
Lokale Woonvisie Ermelo 2014 (2014-08375).
Besluit
1. De “Lokale Woonvisie Ermelo 2014” (corsanr.14036406) is vastgesteld;
2. In te zetten op de uit deze visie afgeleide beleidsdoelstellingen:
a. Verhogen van de kwaliteit van de bestaande voorraad door eind 2017 minimaal 20% van de
vroeg-naoorlogse woningvoorraad energetisch te hebben verbeterd;
b. Verbeteren van de geschiktheid van de bestaande voorraad voor langer zelfstandig wonen;
c. De bouw van nieuwe woningen gericht en slim organiseren, waardoor het bouwen van
minimaal 500 en maximaal 700 woningen tot 2020 mogelijk is;
d. Wonen, wijken en zorg: faciliteren van lokale initiatieven en vangnet zijn voor een
kwetsbare groep inwoners door het bieden van ondersteuning en zorg;
e. Krachtige wijken: versterken van wijken en buurten door wijkgericht werken toe te passen
in alle wijken en buurten;
f. Faciliteren en samenwerken met én voor de samenleving door katalysator en stimulator te
zijn voor initiatieven uit deze gemeenschap.
3. De agendacommissie verzoeken dit – op onderdelen aangepaste - voorstel te agenderen voor de
vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte van 16 september en de
raadsvergadering van 2 oktober 2014.
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4.

5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst (2014-03288).
Besluit
1. Ingestemd met het bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst, de bijbehorende Nota van
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst.
2. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voor te stellen om in te stemmen
met het gewijzigde bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPfchorst-0401, en langs elektronische weg en in analoge
vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
3. De raad voor te stellen ten aanzien van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding FC Horst een beslissing te nemen overeenkomstig de beoordelingen en conclusies,
zoals beschreven in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp
bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst.
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro, voor het
bestemmingsplan Uitbreiding FC Horst vast te stellen.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met de verantwoording van het groepsrisico zoals
verwoord in het rapport van Oranjewoud (14042476) en daarmee de genoemde risico’s te
aanvaarden.
6. De portefeuillehouder te mandateren voor het aanpassen van het bestemmingsplan conform de
Nota van zienswijzen en voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen die
naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Krediet- en budgetaanvraag projecten Verkeer en Vervoer 2014 (2014-06282).
Besluit
1. Te besluiten, in overeenstemming met en in aanvulling op uw besluit nr. 5 van 29 april jl., de
in dit advies opgenomen projecten Verkeer en Vervoer in uitvoering te nemen.
2. Ingestemd met het bijgevoegde – op onderdelen aangepaste - raadsvoorstel en raadsbesluit.
3. Het nog op te stellen uitvoeringsprogramma 2015- 2020 (inclusief dekkingsplan) hierna zo
spoedig mogelijk vast te (laten) stellen.
Onderwerp (uitnodigingen)
Opening 12e Kunstroute Noordwest Veluwe op 4
Wethouder Klappe (?)
september 2014 om 20.00 uur te Nunspeet van de
Stichting Kunstkring Noordwest Veluwe.
V.k.a.
Symposium “Erfgoed binnen boord” op 9 oktober
2014 te Almere van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 11 tot en met 15 augustus 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 14 juni 2014 gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2014 waarbij
vervoervoorziening is ingetrokken (2014-09248).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 6 augustus 2014 integraal over
te nemen (bezwaarschrift ongegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Groot Horloo 51 (2014-09611).
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor Groot Horloo 51.
2. Brief aan betrokkene te zenden.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de locatie
Telgterweg 235 (2014-09749).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Scenario borging EOZ (2014-10069).
Beslissing
1. Besluiten het scenario ‘borging toegankelijkheid’ te ontwikkelen.
2. In te stemmen met de offerte.
3. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen.
4. Dit bedrag te dekken uit de post EOZ & BTB.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning Hertzogstraat 37 (2014-10123).
Beslissing
Huisvestingsvergunning te verstrekken voor Hertzogstraat 37 op basis van vruchteloos
aanbod.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van subsidie woningisolatie 2013-2014 op perceel
Kozakkenkamp 32 (2014-10761).
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 (201410102).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Tijdelijke verhuur Oude Nijkerkerweg 129 15 (2014-10269).
Beslissing
Vergunning tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet te verstrekken voor Oude
Nijkerkerweg129 15.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Verlenging begunstigingstermijn nabij Garderenseweg 135 (2014-05874).
Beslissing
De begunstigingstermijn van de last onder bestuursdwang op te schorten tot 11
september 2014.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409076).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Intrekken last onder dwangsom, Eendenparkweg 33 30 (2013-07945).
Beslissing
De last onder dwangsom van 3 maart 2014 in te trekken, omdat de strijdige situatie is
beëindigd.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 11 februari 2014 gericht tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2013 waarbij
een aanvraag voor ondersteuning in het huishouden op grond van de Wmo is toegekend
(2014-02473).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 12 augustus 2014 integraal over
te nemen (bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren).
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 25 maart 2014 gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2014 waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd wegens het strijdig laten gebruiken van een
recreatiewoning aan de Eendenparkweg 33-30 (2014-04685).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 12 augustus 2014 integraal over
te nemen (bezwaarschrift ongegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kelder op de locatie Putterweg
43 en 45 (2014-09222).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ABV/THRM
Korte inhoud
Harmonisering rechtspositie politieke ambtsdragers (2014-09646).
Beslissing
Rekening houden met wettelijke wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning en het kappen van 15
bomen op de locatie Julianalaan 54 (2014-09648).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
op de locatie Hamburgerweg 161 (2014-09649).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling AONT/TRO
Korte inhoud
Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Buitengebied Zeewolde (2014-09964).
Beslissing
Zeewolde mee te delen dat u geen op- of aanmerkingen hebt ten aanzien van de Notitie
reikwijdte en detailniveau planMER Buitengebied Zeewolde
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een restaurant op de locatie
Palmbosweg 20 en 20 b (2014-10239).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV vergunning voor het houden van een huwelijksfeest op 18 oktober 2014 op
de locatie Hoenderweg 7 (2014-10253).
Beslissing
APV vergunning verlenen.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk op de locatie De la
Reystraat 38 (2014-10726).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur (legalisatie) op de
locatie Postweg 23 (2014-10751).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Bouwstop Paul Krugerweg 30 (2014-10813).
Beslissing
1. Aan belanghebbenden een bouwstop met een last onder dwangsom op te leggen
wegens het zonder omgevingsvergunning bouwen van een overkapping;
2. Hieraan een dwangsom te verbinden ineens om te voorkomen dat er zonder
omgevingsvergunning verder wordt gebouwd.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 25 maart 2014 gericht tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2014 waarbij een last
onder dwangsom is opgelegd wegens het strijdig laten gebruiken van een
recreatiewoning aan de Eendenparkweg 9 - 3 (2014-06412).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 12 augustus 2014 integraal over
te nemen (bezwaarschrift ongegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Betrokkenen conform bijgaande brieven te informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201407281).
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, Sophialaan 2
(2014-09075).
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 een bedrijfshal op de locatie
Tolweg 39 (2014-08694).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
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28.

29.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur op de locatie
Garderenseweg nabij nummer 135 (2014-09138).
Beslissing
Omgevingsvergunning weigeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal op de locatie
Buitenbrinkweg 21 (2014-10383).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.

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

