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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 18 november 2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 11 november 2014
Besluit
1. De besluitenlijst is vastgesteld.
2. Het agendapunt 15 (Programmabegroting 2015-2018) wordt alsnog toegevoegd aan het
openbare deel.
Afdeling ONT
Onderwerp
Regionale bibliotheeknota (2014-11364).
Besluit
1. Ingestemd met het beleidskader voor het bibliotheekbeleid zoals verwoord in de regionale
‘Notitie opdracht openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en
Putten’.
2. Het jaar 2015 aan te merken als een tussenjaar.
3. Deze regionale notitie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. In het raadsvoorstel
aanvullend vermelden dat hierna nog een lokale uitwerking volgt.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitvoering eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 (2014-13495).
Besluit
1. De gemeenteraad te informeren met betrekking tot de uitvoering van de eenmalige
koopkrachttegemoetkoming 2014.
2. Sociale Dienst Veluwerand de opdracht te geven uitvoering te geven aan de eenmalige
koopkrachttegemoetkoming 2014.
3. Hieraan ook actief bekendheid geven via de gemeentelijke voorlichtingsrubriek en website.
4. Ten aanzien van het restantbudget graag een afzonderlijk bestedingsvoorstel (binnen het
sociale domein) voorleggen.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Herontwikkeling locatie De Leemkuul (2014-13575).
Besluit
1. De locatie de Leemkuul in de markt te zetten als herontwikkelingslocatie.
2. Voor deze herontwikkelingsopgave een prijsvraag uit te schrijven.
3. Akkoord te gaan met de Nota van Uitgangspunten ‘Herontwikkeling locatie De Leemkuul’
(14058388) en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
4. Een voorbereidingskrediet te nemen van € 20.000,00, deze te betrekken in de Kadernota 2015
en vooruitlopend op de vaststelling van de Kadernota de uitvoering ter hand te nemen.
5. Indien uit de prijsvraag naar voren komt dat het niet haalbaar is om De Parasol en
Logopediepraktijk Karin Mulder een definitieve plek toe te kennen op de locatie De Leemkuul,
vast te houden aan eerdere besluitvorming omtrent huisvesting in de Bernhardschool
(13037142).
6. De nog zittende huurders te informeren over de besluitvorming, de huur van De Parasol en
Logopediepraktijk Karin Mulder formeel op te zeggen, en in afwachting van definitieve gunning
met de partijen tijdelijke huurcontracten aan te gaan die stilzwijgend telkens met 2 maanden
worden verlengd.
Afdeling ONT
Onderwerp
Factsheet functieverandering (2014-11609).
Besluit
1. Ingestemd met de bijgevoegde factsheet (14062002).
2. Bijgaande raadsbrief (14062125) aan te bieden aan de agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Evaluatie Grondbeleid (2014-00300).
Besluit
1. Kennis genomen van de twee Plannen van Aanpak voor de evaluatie en herziening van het
gemeentelijk Grondbeleid (14007322 en 14059675).
2. Ingestemd met het Plan van Aanpak (14007322) voor de eerste (!) fase herziening van de Nota’s
Grondbeleid.
Afdeling PZ
Onderwerp
Financiële dekking noodzakelijke maatregelen Wmo en Jeugd tbv decentralisatie (2014-11322).
Besluit
De kosten te dekken uit de volgende posten:
6431702/43430/64305 Transitiekosten Soc. Domein
/ voorbereiden transitie AWBZ – WMO 2015
€ 39.000,00
6430901/43430 Hulp bij huishouden ZIN
- 82.000,00
6431001/43430 Wet maatschappelijke ondersteuning
- 206.000,00
Totaal
€ 327.000,00
Stafeenheid S&C
Onderwerp
AB vergadering RNV 24 november 2014 (2014-13485)
Besluit
1. Kennis genomen van de concept notulen van de AB-vergadering van de RNV van 25 juni 2014.
2. Ingestemd met de achtmaandsrapportage en eerste begrotingswijziging RNV met inachtneming
van de uitkomsten van de commissiebehandeling Bestuur en Middelen van 13 november 2014.
3. (Onder voorbehoud van de raadsbehandeling) ingestemd met de Nota uitgangspunten begroting
2016 RNV.
4. AB-stukken aanbieden aan de raad.

Vastgesteld in de collegevergadering van 25 november 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

