Nr. 14046972
Casenr. 2014-10529

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 26 augustus 2014

Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel
1.

2.
3.

5.

Onderwerp
Besluitenlijsten vergadering van 12 augustus 2014 en 19 augustus 2014.
Besluit
De besluitenlijsten zijn vastgesteld overeenkomstig het ontwerp.
VERVALLEN!!!!!!!
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein – tweede kwartaal 2014 (2014-10034).
Besluit
Kennis genomen van de voortgangsrapportage van het Programma Sociaal Domein over het tweede
kwartaal van 2014 en deze aan te bieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Afsluiting lanen Harderwijkerweg (2013-04270).
Besluit
1. Kennis genomen van het aanvullend advies van de politie betreffende het verkeersbesluit inzake
de lanen langs de Harderwijkerweg.
2. Conform de ontvangen adviezen de ingediende zienswijzen te honoreren;.
3. Het gepubliceerde ontwerp-besluit tot gedeeltelijke openstelling niet te effectueren, maar alsnog
af te zien van gedeeltelijke openstelling van de lanen naar de Harderwijkerweg.
4. De indieners van de zienswijzen alsook de wijkbewoners in het gebied Jacob CatslaanLeuvenumseweg-Harderwijkerweg per brief over uw besluit te infomeren.
5. De gemeenteraad door middel van bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel over uw besluit te
informeren en daarbij voor te stellen om de bij raadsbesluit van 13 februari 2014 bekrachtigde
geheimhouding van een tweetal adviezen (van de politie respectievelijk de ambtelijke
organisatie) op te heffen.
6. Het betreffende dossier thans definitief te sluiten.
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6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Groevenbeek- Noord, duurzaamheids- en starterslening (2014-10489).
Besluit
1. Ingestemd met bijgaande – op onderdelen aangepaste – raadsbrief.
2. De brief aan te bieden aan de agendacommissie.
3. De budgettaire consequenties te verwerken bij de Najaarsnota 2014.
Afdeling BV
Onderwerp
Vernieuwing audiovisuele presentatie (2014-10832).
Besluit
1. Ingestemd met de vervanging van de bestaande promotiefilm.
2. Opdracht verstrekken daartoe aan Vinke Vision Ermelo BV conform bijgaande offerte.
3. Kosten dekken uit budget Vervanging promotiefilm en communicatiebudget.
Onderwerp (uitnodigingen)
Meedenken en netwerken in de Majeure opgaven in V.k.a.
mobiliteit op 1 september 2014 vanaf 16.00 uur te
Nijmegen van de provincie Gelderland.
Netwerkparty van de Rabobank Harderwijk en
College aanmelden m.u.v. wethouder Van
Ermelo op 16 september 2014 vanaf 17.30 uur te
Eijsden
Harderwijk.
Opening nieuwe thuiszorgsteunpunt Ermelo van
Curadomi op 18 september 2014 om 14.45 uur.
Wethouder Klappe
Congres van de Provincie Gelderland in actie tegen
V.k.a.
eenzaamheid op 2 oktober 2014 vanaf 09.00 uur
in Doorwerth.
Oogstfeest 2014 op 9 oktober 2014 vanaf 15.00
uur in Fort Pannerden van o.a. Natuurmonumenten V.k.a.
en Staatsbosbeheer.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. bij 26 augustus 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 18 tot en met 22 augustus 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
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 (2014-04684).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 12 augustus 2014 integraal over
te nemen (bezwaarschrift gegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren en bestreden besluit vernietigen.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Bezwaarschrift van 8 april 2014 gericht tegen de brief van het college van burgemeester
en wethouders van 27 maart 2014 waarbij is medegedeeld dat de uitvoering van een
verkeersbesluit voorlopig wordt opgeschort (2014-07002).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 14 augustus 2014 integraal
over te nemen (bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren).
2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Bezwaarschrift van 16 mei 2014 gericht tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 13 mei 2014 waarbij een standplaatsvergunning deels
toegekend is (2014-08241).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 11 augustus 2014 integraal
over te nemen (bezwaarschrift ongegrond verklaren).
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Betrokkene conform bijgaande brief te informeren.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Bezwaarschrift van 20 juni 2014 gericht tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 13 mei 2014 waarbij een standplaatsvergunning deels
is toegekend (2014-09451).
Beslissing
1. Advies van de commissie voor bezwaarschriften van 11 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 leerlingenvervoer (2014-10430).
Beslissing
Vergoeding verleend.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag leerlingenvervoer (2014-10452).
Beslissing
Vergoeding verleend.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag leerlingenvervoer (2014-10453).
Beslissing
Vergoeding verleend.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201410028).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag leerlingenvervoer (diverse).
Beslissing
Vergoeding verleend.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408618).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Procesbesluit (2014-04550).
Beslissing
1. Een rechtsgeding, zowel in beroep als cassatie te voeren.
2. De advocaat, met recht van substitutie, verzoeken u bij te staan in deze
procedure en de procedure op te starten.
Afdeling ABV/TJZ
Korte inhoud
Procesbesluit (2014-04555).
Beslissing
1. Een rechtsgeding, zowel in beroep als cassatie te voeren.
2. De advocaat, met recht van substitutie, verzoeken u bij te staan in deze
procedure en de procedure op te starten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een 2de fase omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het vergroten
van een vleeskalverenstal (2de fase) op de locatie Telgterweg 293 (2014-08657).
Beslissing
Ontwerpomgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage leggen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409657).
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.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409777).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Mandateren van diverse meldingen aan de ODNV (2014-10700).
Beslissing
1. De afhandeling van meldingen conform het Activiteitenbesluit te mandateren aan de
ODNV; meldingen conform het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; meldingen
conform het Besluit lozen buiten inrichtingen en meldingen conform het
Vuurwerkbesluit te mandateren aan de ODNV.
2. Het besluit verwerken in het mandaatregister.
3. De ODNV een brief sturen over het besluit met een concept instemmingbesluit
conform artikel 10:4 Awb.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Buiten behandeling laten van subsidieaanvraag isolatiemaatregelen woningen 2013-2014
voor perceel Hogewal 34 (2013-08476).
Beslissing
Subsidieaanvraag buiten behandeling laten in verband met het niet doorgaan van
isolatie werkzaamheden voor perceel Hogewal 34.
Subsidieaanvrager hierover informeren.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie
Akkermaalshout 12 (2014-10281).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ABV/TFIN
Korte inhoud
VNG: Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van de gemeenten (201408265).
Beslissing
1.
Het Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten voor
kennisgeving aan te nemen.
2.
De aanbevelingen te betrekken bij de optimalisering van de P&C-cyclus in Ermelo.
3.
Het rapport ter kennisname aan te bieden aan de Auditcommissie.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201408281).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
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21.

Afdeling AONT/TRO
Korte inhoud
Ledenraadpleging VNG afspraken vergoeding kunststof verpakkingsafval (2014-09778).
Beslissing
1. Instemmen met het onderhandelingsresultaat over de vergoeding voor
gemeenten voor de inzameling en post-collection (transport, overslag en
sorteren) van kunststofafval voor de jaren 2015 tot en met 2019.
2. De budgettaire consequenties verwerken bij de kadernota 2015.

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

