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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 25 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 18 november 2014.
Besluit
De besluitenlijst met inachtneming van enkele redactionele wijzigingen vast te stellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Woonwerk Fokko Kortlanglaan ong. (2014-11738).
Besluit
1. Medewerking verlenen aan het plan voor realisatie van 4 woonwerk-units op het perceel
(K 1772) gelegen tussen Fokko Kortlanglaan 192 en Harderwijkerweg 221.
2. De bestemming middels een wijzigingsplan te wijzigen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Schetsplan Bruining, Esveld en Tomassen (2014-10789).
Besluit
1. Kennis genomen van het schetsplan van L. Bruining, J. Esveld, A. Tomassen en H. Tomassen
voor herontwikkeling van de percelen Julianalaan 100, 104 en 116 en de Oude Nijkerkerweg
145 en deels 147 en 153.
2. Niet (!) ingestemd met het voorgelegde schetsplan als vertrekpunt voor verdere uitwerking voor
het realiseren van een woonwerklandschap.
3. Ingestemd met de in dit voorstel opgenomen randvoorwaarden voor de ruimtelijke inpassing
van deze herontwikkeling en partijen uit te nodigen een daarbij passend alternatief voor te
leggen.
4. De initiatiefnemers door middel van de – conform besluitpunt 2 aan te passen - brief (corsa
14061374) op de hoogte te stellen van uw besluit.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling PZ
Onderwerp
Vooroverleg omgevingsvergunning Haspel 29 (2014-11426).
Besluit
1. In afwachting van de resultaten van het project vitale vakantieparken geen medewerking te
verlenen aan het verzoek om de bedrijfswoning Haspel 29 om te zetten naar een
woonbestemming;
2. Vanaf nu - in afwachting van de resultaten van het project vitale vakantieparken - af te zien van
toepassing van de voor deze en dergelijke gebieden geldende planologische wijzigingsbevoegdheid om de bestemming bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere
woonbestemming;
3. De afdeling te verzoeken hiervoor zo nodig een advies voor te leggen;
4. De hiervoor geldende mandaten in te trekken.
Afdeling PZ
Onderwerp
Projectafwijking Zeeweg 9-7 (2014-00999).
Besluit
1. De raad te informeren over de procedure voor Zeeweg 9-7
2. De bijgevoegde raadsbrief aan te passen in overleg met de portefeuillehouder.
Afdeling PZ
Onderwerp
Stukken AB vergadering ODNV 27 november 2014 (2014-13782).
Besluit
1. De ODNV op de huidige geografische schaal te continueren.
2. De samenwerking tussen de ODNV en de OVIJ op het gebied van de milieutaken waar mogelijk
te intensiveren.
3. Waar mogelijk extra milieutaken op te dragen aan ODNV. Denk hierbij aan Groen en ecologie.
4. Het overleg aan te gaan met de bestuursleden en de ODNV wanneer er helderheid is ontstaan
over Wabo gerelateerde taken binnen de gemeente.
Afdeling ONT
Onderwerp
Kwaliteitsborging in het sociale domein (2014-13417).
Besluit
1. De raad via bijgevoegde – gewijzigde - raadsinformatiebrief te informeren over de beoogde
maatregelen voor kwalitatieve borging in het sociale domein.
2. Besluitvorming door de raad af te wachten.

Afdeling ONT
Onderwerp
Samenwerking EHZ Sociaal Domein (2014-13744).
Besluit
1. De voortgangsrapportage “Stand van zaken samenwerking EHZ Sociaal Domein” van november
2014 voor kennisgeving aangenomen.
2. Na te gaan of en hoe de raadscommissie S&M op 11-12-2014 op hoofdlijnen kan worden
geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond de invoering van de 3 transities.
3. De raadscommissie alsdan tevens een introductie geven op het fenomeen bestuurlijk
risicomanagement.
Vastgesteld in de collegevergadering van 2 december 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

