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Casenr. 2014-12859

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 november 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 28 oktober 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld overeenkomstig het ontwerp, waarbij
1. Het besluit onder punt 15 (brief aan stichting Pinel) wordt enigszins aangevuld;
2. wethouder Van den Bosch n.a.v. punt 4 (uitwegen APV) meldt, dat hij hiermee alsnog akkoord is.
S.v.p. nog wel nagaan of wijzigingsvoorstellen gebundeld aan de raad kunnen worden
voorgelegd.
Afdeling ONT
Onderwerp
Functieverandering de Pelssteeg (2014-08098).
Besluit
1. Kennisgenomen van het ingediende plan voor 15 woningen.
2. Geen medewerking te verlenen aan het plan zoals ingediend, maar de initiatiefnemers in de
gelegenheid te stellen deze functieverandering in gefaseerde vorm ten uitvoer te brengen
(fase 1; locatie Telgterweg 321-323 ontwikkelen met een zelfstandige procedure, fase 2 ; locatie
Telgterweg 315 ontwikken naar werken (loods van 460 m2) en fase 3; max. 12 woningen
ontwikkelen na vaststelling van de integrale gebiedsvisie Horst – Telgt).
3. De voorgenomen plannen, inclusief een fasering, in een intentieovereenkomst met de
initiatiefnemers vast te leggen.
4. Daarna de raad door middel van een raadsbrief informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vragen PGB in Wmo en jeugdwet (2014-10737)
Besluit
1. Ingestemd met de conceptbrief aan de fractie PE.
2. Een afschrift van de brief in handen stellen van de agendacommissie.
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Afdeling ONT
Onderwerp
Mandatering ondertekening opdracht Deloitte (2014-12889).
Besluit
De burgemeester van Harderwijk, de heer H.J. van Schaik, mandateren over te gaan tot
ondertekening van het contract met Deloitte voor inrichten van de regionale stichting basisteams
jeugd.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidiekader Welzijn Ermelo 2015-2016 (2014-12774)
Besluit
1. De bijgevoegde definitieve opdracht voor Stichting Welzijn Ermelo 2015-2016 vast te stellen;
2. De aangevulde reactie op het advies van de Wmo-adviesraad vast te stellen en de Wmoadviesraad te berichten via bijgevoegde brief;
3. De taken (en subsidie ad afgerond € 44.000) van schoolmaatschappelijk werk t.b.v. basisteam
jeugd/ CJG niet te verlenen aan Stichting Welzijn Ermelo, maar deze subsidieverlening aan
Stichting Stimenz voort te zetten tot het moment van overdracht naar een nieuwe regionale
stichting;
4. Een tijdelijke subsidie ad € 53.000 per jaar voor 2015 en 2016 te verlenen aan Stichting Welzijn
Ermelo ten behoeve van de wijkgerichte inzet van een opbouwwerker;
5. Stichting Stimenz en Stichting Welzijn Ermelo schriftelijk op de hoogte brengen van deze
herziene collegebesluiten.
Afdeling R&B
Onderwerp
Verzoek intrekken omgevingsvergunning Dennenlaan 28 (2014-05920).
Besluit
1. Het verzoek van belanghebbende (en andere omwonenden) om de omgevingsvergunning van de
Dennenlaan 28 in te trekken af te wijzen.
2. De vergunninghouder schriftelijk uitnodigen om het college na de jaarwisseling 2014-2015 te
informeren over de vraag wat de plannen zijn met de betreffende locatie.
Afdeling R&B
Onderwerp
Definitief verkeersbesluit “herinrichting Stationsstraat fase 1” (2014-09015).
Besluit
1. Ingestemd met bijgevoegd definitief verkeersbesluit voor het instellen van verkeersmaatregelen
op de Stationsstraat, tussen de rotonde Harderwijkerweg - Putterweg en het kruispunt met de
Horsterweg.
2. Ingestemd met de brief en de beantwoording van de zienswijze gericht aan de Fietsersbond,
gericht aan de heer Van Harten.
Afdeling BV
Onderwerp
Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaarschriften (2014-07230).
Besluit
1. Kennis genomen van het jaarverslag 2013 van de Commissie voor bezwaarschriften.
2. Ingestemd met de aanbevelingen uit het jaarverslag 2013.
3. Het jaarverslag 2013 ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.

pagina

3 van 3

9.

10.
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Afdeling BV
Onderwerp
Zienswijze op de 4e en 5e begrotingswijziging 2014 ODNV (2014-12549).
Besluit
1. Ingestemd met de 4e begrotingswijziging 2014 ODNV.
2. Onder voorwaarden in te stemmen met de 5e begrotingswijziging 2014 ODNV.
3. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan het ODNV (14032286)
kenbaar te maken.
4. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven achteraf haar
zienswijze in te brengen.
Afdeling BV
Onderwerp
Europese aanbesteding Afval Regio Noord Veluwe (2013-08230).
Besluit
1. Ingestemd met het mandateren van het hoofd van de Afdeling Realisatie en Beheer om op basis
van de rapportage van de offerte-evaluatie het besluit te nemen voor de gemeente Ermelo, om
tot gunning over te gaan.
2. Ingestemd met het machtigen van de inkoopcoördinator van de gemeente Ermelo (ISNV), om
namens de voor deze aanbesteding samenwerkende gemeenten de gunning- en afwijsbrieven te
ondertekenen.
3. Ingestemd met het machtigen van de voorzitter van het dagelijks bestuur van Regio NoordVeluwe om namens de voor deze aanbesteding samenwerkende gemeenten de overeenkomsten
te ondertekenen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Bestuursscan Ermelo (2014-12604).
Besluit
1. Kennis genomen van de opgestelde bestuursscan van de adviescommissie-De Graaf in het kader
van het project Sterk bestuur in Gelderland.
2. Kennis genomen van de aanpassingen van het rapport ten aanzien van de samenwerking met
Zeewolde in het kader van de begeleiding uit de AWBZ en de Participatiewet.
3. Het college en de fractievoorzitters aan te melden voor de regiobijeenkomst op 10 november
2014.
4. De bestuursscan met begeleidende raadsbrief aan te bieden aan de raad ter voorbereiding op de
regiobijeenkomst van 10 november 2014.

Vastgesteld in de collegevergadering van 11 november 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

