Nr. 14053523
Casenr. 2014-11103

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 9 september 2014.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanwijzen economische activiteiten in het algemeen belang Wet markt en overheid (2014-09326).
Besluit
1. De volgende economische activiteiten vast te stellen als uitzonderingen die plaatsvinden in het
algemeen belang, als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
a. Exploitatie en verhuur van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties;
b. Exploitatie en verhuur van maatschappelijk vastgoed (incl. grond);
c. Ingebruikgeving gemeentelijke faciliteiten openbare ruimte;
d. Levering van overtollige artikelen.
2. Deze aanwijzing na twee jaar te evalueren.
3. Het raadsvoorstel in enigszins aangepaste vorm verzenden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Randstadrailstudie (2014-09897).
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgang rondom het MIRT-onderzoek Sporendriehoek UtrechtHilversum-Harderwijk.
2. Onze nadere advisering over dit MIRT-onderzoek af te wachten en pas daarna in afstemming
met de regio een standpunt in te nemen.
3. Na afloop van de MIRT studie de raad over de resultaten hiervan mededeling doen.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo (2014-11235).
Besluit
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 en de toelichting
daarop (14053217) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Voor te stellen om deze verordening van kracht te laten zijn per 1 januari 2015.
3. Voor te stellen om de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo
2014 per 1 januari 2015 in te trekken.
4. In te stemmen met de reactie op en verwerking van het advies van de Wmo-adviesraden
(14053262).
5. De portefeuillehouder te mandateren om de laatste wijzigingen aan te brengen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Nieuwsbrief Programma Sociaal Domein, september 2014 (2014-11342).
Besluit
De raad te informeren over de actuele stand van zaken in het sociaal domein door middel van de
nieuwsbrief.
Afdeling R&B
Onderwerp
Exploitatie begraafplaats Varenlaan en Verordening begraafplaatsrechten gemeente Ermelo 2015
(2014-08474).
Besluit
1. In te stemmen met de ontwerp-“Verordening begraafplaatsrechten gemeente Ermelo 2015’
(14053186).
2. De agendacommissie voor te stellen het raadsvoorstel (14052995) exploitatie begraafplaats
Varenlaan en “Verordening begraafplaatsrechten gemeente Ermelo 2015’ te agenderen voor de
raad ter vaststelling.
3. Bij het raadsvoorstel een vergelijkende tarieventabel van de momenteel geldende en de
voorgestelde nieuwe tarieven toevoegen.
4. Na vaststelling door de raad, de verordening publiceren op de gemeentelijke website
(www.ermelo.nl/regelgeving) en op www.overheid.nl.
Afdeling PZ
Onderwerp
Principeverzoek Sequoia Stables (2014-09709).
Besluit
1. In te stemmen met het verzoek van Sequoia Stables tot het wijzigen van het bestemmingsplan.
2. Niet meer bouwmogelijkheden opnemen in het nieuwe bestemmingsplan dan die welke nu in
het vigerend bestemmingsplan zijn geregeld.
3. Tweede bedrijfswoning toestaan, echter niet voordat de noodzaak van een tweede
bedrijfswoning is aangetoond.
4. Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de haalbaarheid van het plan
aantonen.
5. De gronden waarop Sequoia Stables zijn bedrijf uitoefent tegen de reële marktwaarde te
verkopen aan Sequoia Stables.
6. De ontwikkelaar aangegeven dat men uiterlijk binnen één jaar het plan ten uitvoer moet
brengen.
7. Projectbudget van € 2.000,00 vaststellen voor externe kosten.
Afdeling BV
Onderwerp
Programmabegroting 2015-2018: raadsvoorstel e.d. (2014-07191).
Besluit
1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en raadsbesluit.
2. Akkoord te gaan met de publicatie.
3. De begrotingsstukken in handen te stellen van de griffie en de agendacommissie.
4. De wethouder van financiën te machtigen om de laatste kleine aanpassingen te accorderen.
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9.

Onderwerp (uitnodigingen)
Lezing “Rondom Ermelo” op 25 september 2015
om 19.30 uur in de Immanuëlkerk van de
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.
Gemeentebijeenkomst Prestatieafspraken en risico
management corporaties o.a. op 7 oktober 2014
om 13.00 uur te Zwolle van de VNG en

V.k.a.

Wethouders Van den Bosch en Van Eijsden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
-

-

-

-

Opening tentoonstelling ter herdenking aan het
verblijf van Belgische burgervluchtelingen in
diverse plaatsen tijdens de 1e Wereldoorlog op 9
oktober 2014 om 14.00 uur te Nunspeet van de
Heemkundige Vereniging Nuwenspete.
35-jarig jubileum Stichting tot Behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken op 11 oktober 2014
van de Stichting.
Bijeenkomst dienstverlening en informatiebeleid:
nieuwe ronde, nieuwe kansen? Op 22 oktober voor
de regio Noord om 16.00 uur van de VNG
Herdenking Razzia Putten op 2 oktober 2014.

V.k.a.

Wethouder Van Eijsden

V.k.a.

p.m.
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Openbaar

Bijlage bij besluitenlijst b. en w. 16 september 2014
Stukken welke bij parafering zijn afgedaan van 8 tot en met 12 september 2014
1.

2.

3.

4.

5.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen huisnummer Heidelaan 3 b (2014-09840).
Beslissing
Het toekennen van het nummer aan een woning: Heidelaan 3 b, 3851 EX
Afdeling AONT
Korte inhoud
Woningbouw naast Telgterweg 218 (2014-09280)
Beslissing
1. Medewerking verlenen aan de realisatie van een woning op het perceel naast
Telgterweg 218.
2. Afwijken van de afstand van 100 meter zoals aangegeven bij vaststelling
Structuurvisie Functieverandering en de wettelijke afstand van 50 meter van de
woningen tot omliggend bedrijf aanhouden.
3. Instemmen met de randvoorwaarden.
4. Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de
haalbaarheid van het plan aantonen.
5. De ontwikkelaar aangeven dat hij uiterlijk één jaar het plan ten uitvoer moet
brengen.
6. Projectbudget vaststellen voor externe kosten.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Woningbouw Groene Allee ong. (2014-09499)
Beslissing
1. Instemmen met het verzoek voor het bouwen van een woning aan de Groene
Allee (ongenummerd).
2. Als voorwaarde opnemen dat dit verzoek samen met het verzoek aan de
Horsterweg 202 (ong.) in een bestemmingsplan wordt geregeld.
3. Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de
haalbaarheid van het plan aantonen.
4. De ontwikkelaar aangegeven dat hij uiterlijk één jaar het plan ten uitvoer moet
brengen.
5. Projectbudget vaststellen voor externe kosten.
Afdeling
Korte inhoud
Mandaat budget 6610204 naar externe medewerker september 2014 (2014-11332)
Beslissing
Mandaat voor budgetnummer 6610204 Rekenkamercommissie naar de externe
medewerker.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Uitbreiding kalverenstal Speulderveld 13 (2014-08319)
Beslissing
1. Medewerking verlenen voor de uitbreiding van de bestaande kalverenstal.
2. Als voorwaarde opnemen dat de stal landschappelijk wordt ingepast.
3. Medewerking verlenen onder voorbehoud van de onderzoeken die de
haalbaarheid van het plan aantonen.
4. Projectbudget vaststellen voor externe kosten.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling AONT
Korte inhoud
Aanvraag deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2014 (2014-11333)
Beslissing
De subsidieaanvraag deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2014 honoreren.
Afdeling AONT
Korte inhoud
Vaststelling stimuleringssubsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (2014-10247)
Beslissing
De subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013 vaststellen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het inpandig realiseren van 3 vuurwerkbewaarplaatsen, een verkoopruimte en een compartiment voor de watervoorraad t.b.v.
het opslaan, ompakken en verkopen van consumentenvuurwerk op de locatie
Hoenderweg 11 (2014-09986).
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf kantine van sportvereniging Dindoa op de locatie Watervalweg 170 (2014-07103).
Beslissing
Vergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van het kantoor van
het bedrijfsgebouw op de locatie Lokhorstweg 28 (2014-09934).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van de veldschuur als paardenstal en
caravanstalling op de locatie Oude Nijkerkerweg 31 (2014-10392).
Beslissing
Omgevingsvergunning verlenen.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Huisvestingsvergunning De Enk 57 (2014-11186).
Beslissing
1. Een huisvestingsvergunning te verlenen voor De Enk 57.
2. Brief aan betrokkene verzenden.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvragen leerlingenvervoer 2014-2015 (2014-11297).
Beslissing
Vergoeding toekennen.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Wijzigingsverzoek met betrekking tot beëindiging van bemiddelingsrelatie van registratie
in het Landelijk register Kinderopvang voor gastouderopvang (2014-11325).
Beslissing
Bemiddelingsrelatie van gastouderopvang, opvangadres Sportlaan 96 te Ermelo in het
Landelijk register Kinderopvang te beëindigen.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Toekennen en vaststellen van verleende subsidie woningisolatie 2013-2014 (201409183).
Beslissing
Op grond van de ‘Subsidieverordening woningisolatie 2013-2014’ het subsidiebedrag
toekennen en vaststellen.
Aanvrager schriftelijk berichten.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Afsluiten handhaving, Korte Haeg 81 (2014-08518).
Beslissing
Het handhavingstraject voor gastouder, Korte Haeg 81, afsluiten.
Afdeling ARB/TBG
Korte inhoud
Tijdelijke verhuur Fokko Kortlanglaan 132-6, 132-17, 132-23, 132-24, 132-30, 132-36,
132-38 en 132-39 (2014-10855).
Beslissing
1. Vergunningen tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet te verstrekken
voor Fokko Kortlanglaan:
132-6, 132-17, 132-23, 132-24, 132-30, 132-36, 132-38 en 132-39
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag voor een APV vergunning ontvangen. Het gaat om kennisgeving incidentele
festiviteit op 11 oktober 2014 op de locatie Oude Telgterweg 205 (2014-11180).
Beslissing
APV vergunning verlenen.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Herziening subsidie buurtbemiddeling 2014 (2014-11365).
Beslissing
De subsidie 2014 buurtbemiddeling herzien.
Afdeling ABV/TFIN
Korte inhoud
Het verstrekken van de IV3 gegevens over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 en
de toekomstige jaren (2014-10895).
Beslissing
In te stemmen met de deelname aan Openspending.nl en het delen van IV3 (Informatie
Voor derden) gegevens over de jaren 2009 tot en met 2013 en de toekomstige jaren aan
Openspending.nl.
Afdeling AONT/TSL
Korte inhoud
Verhuur van ruimte in basisschool voor buitenschoolse opvang (2014-09968).
Beslissing
1.
Aan betrokkene toestemming te verlenen voor het verhuren van ruimte in de
basisschool voor buitenschoolse opvang;
2.
Aan deze toestemming de voorwaarde te verbinden dat uw college de ruimte kan
vorderen wanneer deze ruimte nodig is voor de huisvesting van een andere school
en/of dat betrokkene in het gebouw geen onderwijs meer aanbiedt.
3.
Aan deze toestemming de voorwaarde te verbinden dat betrokkene de
huurovereenkomst schriftelijk vastlegt;
4. De hoogte van de huur te baseren op de kapitaallasten van het gebouw vermeerderd
met een opslag voor risico, verzekeringen en belastingen.
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22.

23.

24.

Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag APV vergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaatsvergunning op
de locatie parkeerplaats Chevallierlaan (2014-11329).
Beslissing
APV vergunning verlenen.
Afdeling ARB/THH
Korte inhoud
Last onder dwangsom, Eendenparkweg 13 43 (2014-07574).
Beslissing
Een last onder dwangsom opleggen aan zowel de eigenaren als de bewoners wegens het
strijdige gebruik van het recreatieverblijf en de bijbehorende grond aan de
Eendenparkweg 13 43.
Afdeling APZ
Korte inhoud
Aanvraag drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf op de
locatie Stationsstraat 80A (2014-09403).
Beslissing
Drank- en horecavergunning verlenen.

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

