Nr. 14067172
Casenr. 2014-14068

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 december 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.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 2 december 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Principe besluit vooroverleg Buitenbrinkweg 81 (2014-11353).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek voor uitbreiding van het kinderdagverblijf Knorretje aan de
Buitenbrinkweg 81 met een derde kinderdagverblijf waarvoor een uitbreiding van het bouwblok
nodig is.
2. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor een derde kinderdagverblijf, mits het plan iets
wordt aangepast en onderzoeken aantonen dat het plan haalbaar is.
Afdeling ONT
Onderwerp
Principe verzoek functieverandering Nijkerkerweg 5 (2014-11770).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek voor functieverandering op het perceel Nijkerkerweg 5.
2. In principe mee te werken aan een verzoek voor functieverandering, mits de woningen op een
andere plek op het perceel worden gesitueerd en onderzoeken uitwijzen dat het plan haalbaar
is.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieplafonds 2015 (2014-12626).
Besluit
1. Vastgesteld de lijst subsidieplafonds gemeente Ermelo voor het jaar 2015.
2. Te verklaren dat, de bestaande subsidieregels ook voor het jaar 2015 van toepassing zijn.
3. Na de vaststelling deze lijst te publiceren.
4. S.v.p. in een korte memo aanvullend toelichten welke subsidies nieuw zijn toegevoegd en hoe
het verschil t.o.v. 2014 kan worden verklaard.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidie TEB Ermelo
Besluit
1. Onder voorwaarden een subsidie aan de vereniging Toeristisch Evenementen Buro Ermelo te
verlenen.
2. Het bestuur van TEB Ermelo uitnodigen om uiterlijk in juni 2015 duidelijk te maken hoe
heroriëntatie op de taak en positie van VVV Ermelo geëffectueerd zal worden.
3. Het bestuur van TEB Ermelo te informeren over uw besluit.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidie RBT KAN (2014-14021).
Besluit
1. RBT KAN onder voorwaarden een eenmalige subsidie van maximaal € 18.200,00 te verlenen
voor het uitvoeren van generieke marketingactiviteiten voor De Veluwe in 2015 en deze subsidie
te dekken vanuit post 6670201 (VVV).
2. Hierbij als nadere voorwaarde te stellen dat er voldoende draagvlak bij de overige
Veluwegemeenten moet zijn, zodanig dat het gehele plan kan worden uitgevoerd.
3. RBT KAN informeren over uw besluit.
Afdeling ONT
Onderwerp
Projectplan Kwaliteitsimpuls Verblijfrecreatie (2014-12714).
Besluit
1. Het Projectplan Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie vast te stellen.
2. Ingestemdn met de in het projectplan opgenomen ontwikkelperspectieven en beleidsregels en
deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.
(corsanr.:14064415/14064418).
Afdeling ONT
Onderwerp
Motie BALV 17-11-14 Informatievoorziening sociaal domein (2014-13877).
Besluit
1. Ingestemd met de realisatie van de complete informatievoorziening sociaal domein, zoals
beschreven in de bijlage.
2. Ingestemd met de bekostiging van een eenmalige uitname van € 10,2 miljoen uit het
gemeentefonds.
3. Ingestemd met verrekening van de uitname met een eventuele bijdrage vanuit het Rijk.
4. Het bovenstaande onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de VNG gedetailleerde
verantwoording aflegt aan de leden over de besteding van het budget.
5. De VNG voor 10-12-14 te informeren over uw besluit middels het reactieformulier.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huishoudelijke Hulp Toelage (2014-14041).
Besluit
1. Beslissing toekenning Huishoudelijke Hulp Toelage voor kennisgeving aan te nemen.
2. De ambtelijke organisatie opdracht te geven met een voorstel voor besteding/verantwoording
hiervan te komen in overleg met de gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het Huishouden.
3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde concept-raadsbrief.
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10.

11.

12.

13.

Afdeling R&B
Onderwerp
Lidmaatschap Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE) (2014-13824).
Besluit
1. In beginsel te besluiten lid te worden van de op te richten vereniging van gemeentelijke bos- en
natuurterreineigenaren met als doel te worden vertegenwoordigd in de Vereniging van Bos- en
NatuurterreinEigenaren (VBNE).
2. Als gevolg van het onder 1. gestelde te besluiten een structurele besparing van € 1.000,00 op
betreffende begrotingspost in te boeken per 2015.
3. Het ontwerp-besluit conform artikel 160, lid 2, Gemeentewet aan de raad voorleggen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Wijngaard Telgt (2014-13966).
Besluit
1. Ingestemd met het initiatief voor het realiseren van een wijnkelder met ontvangstruimte aan de
Telgterweg.
2. Het plan mogelijk te maken door sloopmeters beschikbaar te stellen uit de sloopbank.
Afdeling BV
Onderwerp
Definitief vaststellen GR Meerinzicht (2014-12050).
Besluit
1. Ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht waarbij de
bestaande regeling wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde en hiervan deel
uitmakende regeling (corsanr 14057485).
2. De regeling publiceren.
Afdeling BV
Onderwerp
Contract hulpmiddelen Wmo (2014-14227).
Besluit
1. Geen uitvoering te geven aan de bepaling in het bestek om de bruikleenovereenkomsten met
MRS uiterlijk op 31 december 2014 te beëindigen.
2. Akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat van een generale korting van 40% op het
uitstaande pakket van MRS.
3. Vastgesteld het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 corsa nr
14066804, in werking treding 1 januari 2015.
4. In te trekken Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2014 met ingang van 1
januari 2015.

Vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

