Nr. 14048576
Casenr. 2014-11103

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van b. en w. van 9 september
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:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder (met kennisgeving)
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 3 september 2014.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Jaarverslag 2013 Gelders Genootschap – Ermelo (2014-10668).
Besluit
Het jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door middel van een raadsbrief ter
kennisname aanbieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Trefpunt, verplaatsing speelveld (2014-07259).
Besluit
1. Het college zal zich niet verzetten tegen het verzoek van Uwoon en de buurtbewoners om – ter
behoud van een veertigtal bomen - het speelveld te situeren op de voorgestelde alternatieve
locatie op enige afstand van de woonbebouwing.
2. De oorspronkelijke locatie niet in te richten als speelveld en in de huidige staat te laten.
3. Dit besluit schriftelijk (brief 14042379) aan Uwoon te bevestigen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Nieuwe welstandsbeleid (2014-04441).
Besluit
1. Het plan van aanpak (14021213) voor het nieuwe welstandsbeleid vast te stellen.
2. Het bijbehorend budget beschikbaar te stellen en de consequenties te verwerken in de
najaarsnota 2014.
3. Het benodigde budget dient op basis van een nu te starten offertetraject alsnog te worden
onderbouwd en zal pas bij opdrachtverlening op basis van een afzonderlijk collegebesluit
worden vrijgegeven.
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5.

6.

7.

8.

10.

11.

Afdeling ONT
Onderwerp
Agenda overleg ONE 16 september 2014 (2014-10948).
Besluit
De agenda voor het overleg tussen het college en een afvaardiging van het Ondernemers Netwerk
Ermelo vaststellen (onder voorbehoud i.v.m. afwezigheid wethouder EcZa).
Afdeling ONT
Onderwerp
Raadsnotitie aandeelhouderschap RGV en Strand Horst (2014-10077).
Besluit
1. De ‘notitie RGV als voorbereiding op werkbezoek door gemeenteraad aan Strand Horst’
(14042098) – inclusief samenvatting en aanbiedingsbriefje – vast te stellen en deze aan te
bieden aan de raad.
2. Te besluiten dat nader onderzocht zal worden of gezamenlijk kan worden opgetrokken met
andere RGV-aandeelhouders bij het formuleren van een gunstige afronding van het
aandeelhouderschap.
Afdeling ONT
Onderwerp
Financieringsverzoek Glasvezel Buitengebied (2014-04429).
Besluit
1. Het financieringsverzoek van Stichting Breedband à €10.000,- toe te kennen voor de uitwerking
van een gebiedsstrategie voor glasvezel in het buitengebied van Ermelo in 2014.
2. Het bedrag à €10.000,-- te verlenen aan Stichting Breedband Noord-Veluwe als subsidie voor de
uitwerking van de gebiedsstrategie in 2014 (14047325).
3. De budgettaire consequentie te verwerken bij de Najaarsnota 2014.
4. De raad te informeren over glasvezel in het buitengebied middels bijgevoegde raadsbrief
(14048114).
Afdeling BV
Onderwerp
Programmabegroting 2015-2018 en Productenraming 2015-2018: concept boekwerken (201407191)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de concept-Programmabegroting 2015-2018: financiële
begroting, met inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen en aanpassingen.
2. De wethouder van Financiën te machtigen om de laatste kleine aanpassingen te accorderen.
3. De Productenraming 2015-2018 vast te stellen.
Stafeenheid SSC
Onderwerp
Nieuwe indeling Programmabegroting (2014-08818).
Besluit
1. Instemmen om de Programmabegroting opnieuw in te richten, bestaande uit de nieuwe
begrotingsprogramma’s: Ruimte & Infrastructuur, Samenleven, Economie en Bestuur &
Dienstverlening.
2. Instemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor advies aanbieden aan de Auditcommissie.
Onderwerp (uitnodigingen)
Nationale wijnweek van 17 t/m 28 september
Burgemeester
2014, uitnodiging op 20 september 2014 vanaf
11.00 uur bij Wijngaard Telgt
V.k.a.
Strekendiner 25 september 2014 om 16.30 uur bij
Huize Scherpenzeel van Gebiedscoöperatie O-gen.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w.
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 1 tot en met 5 september 2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling ARB
Korte inhoud
Invordering verbeurde dwangsom, Russulalaan 36 27 (2013-04663)
Beslissing
De verbeurde dwangsom over de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 juli 2014 innen,
omdat niet is voldaan aan de last onder dwangsom van 1 november 2013.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Kampvelderweg 56 (2014-10002).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Oude
Telgterweg 217 (2014-11100)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014, Lijsterlaan
62 (2014-10862)
Beslissing
•
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag toekennen en vaststellen.
•
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag vergoeding vervoerskosten schoolvervoer schooljaar 2014-2015 (2014-10844)
Beslissing
Geen vergoeding toekennen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (2014-09664)
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,
Meerkoetstraat 54 (2014-09662)
Beslissing
•
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag toekennen en vaststellen.
•
Aanvrager schriftelijk berichten.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014, Oude
Telgterweg 51 (2014-10815)
Beslissing
•
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag toekennen en vaststellen.
•
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Diverse verzoeken voor het schooljaar 2014/2015 om vergoeding leerlingenvervoer
schoolbezoek.
Beslissing
Vergoeding verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van 160 woningen in wijk zuid door
UWOON op de locatie Bothastraat 4-14, De Wetstraat 13-19, Hertzogstraat 5-27, 43-65,
22-40, Lion Cachetstraat 18-32, 38-60, 39-61, Paul Krugerweg 6-30 (muv 18), 17-31,
Smutslaan 50-72, Sportlaan 2-24, 40-46, 75-133 en Suikerbakker 79-89 (2014-10275)
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Invordering verbeurde dwangsom, Eendenparkweg 13 28 (2012-10826).
Beslissing
De verbeurde dwangsommen over de periode van 13 april 2014 tot en met 5 augustus
2014 invorderen bij het bestuur.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014, Hazelaarlaan
24 (2014-10128).
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
37 (2014-10100)
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, Zwaluwstraat
30 (2014-10380)
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 ARB
Korte inhoud
Onderhoud civiele kunstwerken (2013-07380).
Beslissing
1. Vaststellen van de rapportage “functionele inspectie 21 kunstwerken” (MOP
civiele kunstwerken).
2. Akkoord met een eenmalige uitgave voor een technische inspectie van de betonnen bruggen in de Zwolseweg.
3. Onderhoud van de steigers aan de professor Lindeboomlaan, Oude Nijkerkerweg
en bruggen in de Zwolseweg niet uitvoeren conform MOP.
4. Een voorziening voor het, beperkt, onderhouden van de civiele kunstwerken
oprichten.
5. Op basis van een 10-jaarlijks gemiddelde en actualisatie een storting per jaar in
de begroting opnemen.
6. De budgetten 6010406 (Tunnel Putterweg) en 6010407 (Bruggen Staverden)
structureel aframen.
7. De budgettaire consequenties en het instellen van de nieuwe voorziening
“onderhoud civiele kunstwerken” verwerken in de najaarsnota.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Overeenkomst Slagsteeg 37-39 (2014-00636).
Beslissing
Instemmen met de gewijzigde anterieure overeenkomst behorende bij de ontwikkeling
van Slagsteeg 37-39 en vorige besluit (14016232) herroepen.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Overeenkomst Slagsteeg 37-39 (2014-07758)
Beslissing
Instemmen met de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van Zeeweg 9-7.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Brief Vereniging tot bevordering van zondagsrust en zondagsheiliging (2014-10143)
Beslissing
Instemmen met antwoord op de brief van de vereniging tot bevordering van de
zondagsrust en de zondagsheiliging en een afschrift van de brief in handen stellen van de
raad.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Jaarbrief Nationale Ombudsman 2013 (2014-05050)
Beslissing
Voor kennisgeving aannemen.
Afdeling ARB
Korte inhoud
Handhavend optreden, Oude Nijkerkerweg 79 28 (2014-09263)
Beslissing
Handhavend optreden tegen het strijdig (laten) gebruik(en) van het recreatieverblijf aan
de Oude Nijkerkerweg 79 28 gebruikers en de eigenaar, door middel van een last onder
dwangsom.
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21.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014, Koningin
Emmalaan 7 (2014-07888)
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,

