Nr. 14059415
Casenr. 2014-11976

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 oktober 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 14 oktober 2014.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening Jeugdhulp (2014-12131)
Besluit
De Verordening Jeugdhulp gemeente Ermelo (1405320) conform bijgaand raadsvoorstel (14058593)
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Afwijzen subsidie aanvraag 2015 wegens beëindiging subsidierelatie met Stichting Stimenz voor
welzijnstaken (2014-11741).
Besluit
1. Het eerdere voorgenomen besluit om per 1 januari 2015 de subsidierelatie met Stimenz voor
welzijnstaken te beëindigen om te zetten in een definitief besluit.
2. De ingediende subsidie-aanvraag 2015 ad € 491.183,- voor welzijnstaken af te wijzen.
3. De subsidierelatie met Stimenz voor de wettelijke taak antidiscriminatievoorziening voort te
zetten.
4. Stimenz te verzoeken voor deze taken een subsidie-aanvraag 2015 in te dienen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bomen Taweb (2014-12289).
Besluit
In te stemmen met de verzending van de raadsbrief (14058196) over de benodigde kap van drie
bomen op het Taweb-terrein.
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5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvesting van arbeidsmigranten (2014-11743).
Besluit
1. Het regionale besluit tot het huisvesten van arbeidsmigranten te bekrachtigen.
2. Na te gaan welke mogelijkheden er zijn tot het bieden van kwalitatief goede huisvesting in
Ermelo in de komende twee jaar voor minimaal 70 arbeidsmigranten die minimaal 6 maanden
tot maximaal 3 jaar in Nederland verblijven.
3. De basisvoorwaarden waaraan de huisvesting minimaal moet voldoen nader uit te werken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Groevenbeek-Noord inrichtingsplan en bestek (2014-11939).
Besluit
1. Kennis te nemen van de afwijkingen m.b.t. de afstand tot de afvalcontainers en de
verlichtingssterkte op het voetpad door de wijk.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel (corsa 14057661) en raadsbesluit (corsa 14057604) met
betrekking tot de afstand van de clusterplaatsen. Daarbij de raad voorstellen dergelijke
besluiten in de toekomst aan het college te mandateren.
3. In te stemmen met het inrichtingsplan en bestek(corsa 14057496, 14057497, 14057498,
14057499)
4. In te stemmen met het bestek, dit meervoudig onderhands aan te besteden met als
gunningscriterium laagste prijs, en het bestek te gunnen aan de inschrijver die de laagste prijs
heeft ingediend en kan voldoen aan de gestelde voorwaarden m.b.t. de tijdsplanning.
5. De collegebegrotingswijziging vast te stellen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Aanwijzing gebieden met plaatsingsverbod artikel 5:9 APV (2014-00593).
Besluit
1. De in de bijlage 14029188 aangeduide gebieden aan te wijzen als gebied waar het verbod geldt,
zoals verwoord in artikel 5:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
2. Het ‘handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd gestalde
fietsen’ (14033359) vast te stellen.
3. Het voorgaande ‘(Brom)Fietsverwijderingsbeleid 2011’ in te trekken met ingang van de dag dat
het nieuwe handhavingsbeleid in werking treedt.

Vastgesteld in de collegevergadering van 28 oktober 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

