Nr. 14057866
Casenr. 2014-11976

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 14 oktober 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 C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 7 oktober 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Van Peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang (2014-10488).
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om de volgende uitgangspunten van het visiedocument
peuterspeelzaalwerk “De toekomst begint vandaag” (14054207) vast te stellen:
1. Het peuterspeelzaalwerk in 2015 om te vormen tot peuteropvang
2. de medeverantwoordelijkheid voor de basisvoorziening peuterspeelzaalwerk per 1 januari
2016 los te laten
3. Peuteropvang inkomensafhankelijk beschikbaar te houden voor peuters van 2 en 3 jaar van
ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (kostwinnersgezinnen).
4. De omvorming te realiseren binnen het beschikbare budgetten in de begroting voor
peuterspeelzalen en versterking peuterspeelzaalwerk.
2. De Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo (SBPE) schriftelijk op de hoogte te
stellen (14057112 en 14054492).
Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidsnotitie Participatiewet (2014-12212).
Besluit
1. Aan de raad voor te stellen de beleidsnotitie Participatiewet “Van zorgen voor, naar zorgen
dat…. “ vast te stellen.
2. Via de agendacommissie het verzoek deze beleidsnotitie voorafgaand aan de
commissievergadering informeel te bespreken.
3. De portefeuillehouder is gemandateerd voor het aanbrengen van de laatste kleine aanpassingen.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening Participatiewet (2014-12144).
Besluit
Aan de raad voor te stellen volgende verordeningen vast te stellen:
a. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Ermelo; gekozen wordt voor 24
maanden wachttijd.
b. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Ermelo;
c. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Ermelo;
d. Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Ermelo.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan HEMA/Groeneweg (2014-12057).
Besluit
1. De gemeenteraad door middel van raadsvoorstel (14056963) voor te stellen in te stemmen met
het gewijzigde bestemmingsplan HEMA / Groeneweg 48/50, bestaande uit planregels
(14018209) met bijlagen (14057151), een toelichting (14018207), met bijlagen (14057152) en
een verbeelding (14018212), onder instemming van de Nota beantwoording zienswijzen
(14047155) en de daar in opgenomen voorgestelde wijzigingen en de vergaderstukken in
handen te stellen van de agendacommissie, met het verzoek om het voorstel te agenderen voor
de raadsvergadering van 27 november a.s..
2. Ingestemd met een tweede allonge op de Koop- en realisatieovereenkomst (14054832)
3. De portefeuillehouder te machtigen de tweede allonge tekstueel te redigeren.
4. In de vergunning de groenrealisatie structureel waarborgen.
5. Toelichting op bestemmingsplan aanpassen op pagina 29 . De portefeuillehouder is hiertoe
gemandateerd.
Afdeling R&B
Onderwerp
Regionale bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota (2014-11339).
Besluit
1. Te besluiten het ontwerp Regionale bodemkwaliteitskaart van de gemeente Harderwijk
(corsanummer 14057471) en de ontwerp bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Elburg,
Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten (corsanummer 14057472 en bijlagen 14057473 t/m
14057480 corsanummer 2014-11339, en de ontwerpnota Bodembeheer corsanummer 201411339,14057470 vast te stellen en ter inzage te leggen
2. Te besluiten de Raad schriftelijk te informeren via een Raadsbrief corsanummer 2014-11339,
14057694, over het ter inzage leggen van de genoemde stukken en de mogelijkheid dat op de
genoemde stukken zienswijze kunnen worden ingediend gedurende zes weken na ter inzage
legging
3. Te besluiten na de periode van ter inzage legging en het behandelen van eventueel ingediende
zienswijze de regionale bodemkwaliteitskaart en de nota bodem beheer vast te laten stellen
door de gemeente raad van Ermelo.
Afdeling R&B
Onderwerp
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Ermelo 2015 (2014-11608).
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Ermelo 2015 met bijlage I en II en de toelichting op de verordening (kenmerk 14054701) vast te
stellen conform Nota van wijzigingen (kenmerk 14056495).
2. De gemeenteraad voor te stellen om de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Ermelo 2014 in te trekken per 1 januari 2015.
3. De gemeenteraad voor te stellen om de AVOI 2015 met ingang van 1 januari 2015 in werking te
laten treden.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Afdeling R&B
Onderwerp
Wijziging APV en beleid voor reclame, terrassen en uitstallingen voor wat betreft de Stationsstraat en
de direct daar aan sluitende pleinen (2014-10224).
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen:
a. artikel 2:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ermelo 2011 (hierna: APV) gewijzigd
vast te stellen, conform tekstvoorstel 14047494;
b. een nieuw artikel 2:4a in de APV op te nemen, conform tekstvoorstel 14047494;
2. Onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging van de APV:
a. de beleidsregels “Richtlijnen beeldkwaliteit Stationsstraat Ermelo” (document 14054314)
specifiek voor de Stationsstraat vast te stellen;
b. gelijktijdig het huidige terrassen- en uitstallingenbeleid voor wat betreft de Stationsstraat en
de direct daar aan sluitende pleinen in te trekken;
c. bepalen dat het beleid “Richtlijnen beeldkwaliteit Stationsstraat Ermelo”, tegelijk in werking
treedt met de gewijzigde APV.
3, Het beeldkwaliteitsplan ter kennisname mee zenden naar de raad.
4. Mede portefeuillehouder is de burgemeester
Afdeling BV
Onderwerp
Precariobelasting 2015 (2014-09770).
Besluit
De agendacommissie te verzoeken de bij het raadsvoorstel gevoegde concept verordening 2015 ter
vaststelling op de agenda van de raad te plaatsen.
In het raadsvoorstel punt 1.1 aanpassen.
Afdeling BV
Onderwerp
Belastingmaatregelen 2015 (2014-09761).
Besluit
De agendacommissie te verzoeken de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptverordeningen 2015
ter vaststelling op de agenda van de raad te plaatsen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Achtmaandsrapportage en eerste begrotingswijziging RNV (2014-11524).
Besluit
Het raadsvoorstel met de zienswijze over de achtmaandsrapportage ongewijzigd aan de raad aan te
bieden. (tekstueel aanpassen: portefeuillehouder is hiervoor gemandateerd)
Stafeenheid S&C
Onderwerp
1e Begrotingswijziging GR Meerinzicht (2014-12229).
Besluit
1. Ingestemd met de voorgenomen 1e begrotingswijziging GR-Meerinzicht.
2. De raad voorstellen als zienswijze in te stemmen met deze begrotingswijziging, conform
bijgaand concept raadsvoorstel en –besluit.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (2014-12050).
Besluit
1.
In principe in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
waarbij de bestaande regeling wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde en hiervan
deel uitmakende conceptregeling (corsanr 14057485).
2. De raad voor te stellen toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke
regeling Meerinzicht zoals hiervoor omschreven bij beslispunt 1.
3. De burgemeester te mandateren om, indien op basis van een expertoordeel de GR op
ondergeschikte elementen aanpassing behoeft, de aangepaste concept regeling vast te stellen.
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Vastgesteld in de collegevergadering van 21 oktober 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

