Nr. 14068115
Casenr. 2014-14068

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 9 december 2014
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Starterslening (2014-11667).
Besluit
De Raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van bijgaande evaluatie van de gemeentelijke starterslening.
2. Te besluiten om de starterslening voort te zetten.
3. Het budget van de starterslening aan te vullen met eenmalig € 300.000,00 (niet revolverend).
4. De Verordening Starterslening Ermelo aan te passen:
a. de verwervingskosten van de woning mogen maximaal € 210.000,00 bedragen (artikel 6, 2 e
lid);
b. de maximale lening te wijzigen in € 25.000,00 (artikel 4, 2e lid);
c. de bindingseisen uit de verordening te laten vervallen (artikel 6, 1 e lid a en b en artikel 6, 5e
lid);
5. De kosten te dekken uit de reserve woningbouw en de budgettaire consequenties te betrekken
bij de Kadernota 2015.
6. De agendacommissie te verzoeken dit voorstel te agenderen voor de vergadering van de
commissie Infrastructuur en Ruimte van 3 februari 2015 en de raadsvergadering van 19 februari
2015.
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3.

4.

5.

Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvestingswet (2014-12702).
Besluit
1. Bijgaande concept-Huisvestingsverordening (14064811) als uitwerking van de nieuwe
Huisvestingswet opiniërend te bespreken en de volgende (beleids)uitgangspunten vast te
stellen:
deze verordening is alleen van toepassing op de sociale huurwoningvoorraad van de
woningcorporatie;
dat geen bindingseisen aan de gemeente worden gesteld;
dat een nieuw woonruimteverdelingssysteem op basis van inschrijving als woningzoekende
wordt gevormd;
dat een lotingsmodule voor huurwoonruimte wordt ingericht;
dat experimenteerruimte voor woningcorporaties wordt geschapen;
dat de urgentiesystematiek als sociaal vangnet grotendeels in stand blijft.
2. Conform de uitgangspunten van de wet in principe deze verordening te willen implementeren
met ingang van 1 juli 2015;
3. De wethouder mandaat te geven de uitgangspunten als boven genoemd in te brengen in het
regionale overleg.
Afdeling ONT
Onderwerp
Gezamenlijke verkeersstudie met Putten (2014-13592).
Besluit
1. Ingestemd met de gemaakte afspraken over de verkeersstudie in het (westelijk) buitengebied
van Ermelo en Putten.
2. De gemeente Putten aan te geven dat wij graag willen dat aan Ermelose kant de wijkvereniging
West, de buurtvereniging Horst & Telgt, en de ondernemers van het bedrijventerrein
Kerkdennen in dit kader gehoord gaan worden. De gemeente Ermelo zal deze partijen van
tevoren zelf informeren dat ze door de gemeente Putten uitgenodigd gaan worden.
3. De resultaten uit deze studie af te wachten.
Kennis genomen van het antwoord van de gemeente Putten op de Ermelose reactie m.b.t. hun
plankaart van de structuurvisie.
4. De gemeenteraad hierover informeren door middel van een korte raadsbrief.
Afdeling ONT
Onderwerp
Juridische vormgeving Basisteam Jeugd en Gezin (2014-09992).
Besluit
1. Kennis genomen van de voortgaande voorbereiding sinds juli 2014 voor het oprichten van een
regionale stichting voor het basisteam Jeugd & Gezin.
2. Het basisteam Jeugd en Gezin van Ermelo onder te brengen in een door de gemeenten nieuw op
te richten stichting.
3. Na minimaal 2 jaar de werking van deze stichting te evalueren en te bezien of het nodig is deze
onder te brengen bij een bestaande organisatie.
4. Bekostiging van het kwartiermakerschap onderdeel uit te laten maken van het AJJ budget en de
daaraan verbonden voorwaarden.
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6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Besluit Wmo & uitvoeringsregels PGB (2014-14107).
Besluit
1. Ingestemd met Besluit Wmo (14066819).
2. Ingestemd met Uitvoeringsregels persoonsgebonden budget (PGB) in de Wmo en de Jeugdwet
2015 (14067028).
3. Wmo-adviesraad in kennis te stellen van deze documenten.
4. Zodra reëel mogelijk een geanonimiseerd overzicht verstrekken van de aard en omvang van de
toegekende PGB’s.
5. Het college - zodra reëel mogelijk - aanvullend informeren over de vraag wie en hoe de
zorgverlenende instellingen controleert op naleving van de kwaliteitscriteria en de geleverde
prestaties.
Afdeling ONT
Onderwerp
Maatwerkvoorziening inkomenssteun (2014-14145).
Besluit
1. Inwoners met een inkomen op of onder bijstandsniveau compenseren voor de eigen bijdrage
Wmo.
2. Deze korting vast te stellen op 50% van de te betalen eigen bijdrage Wmo.
3. De ambtelijke organisatie opdracht te geven om een aanvullend voorstel uit te werken.
4. De raadsbrief aanbieden aan de raad.
Afdeling PZ
Onderwerp
Bedrijfsvoering en dienstverlening Sociaal domein EHZ (2014-14315).
Besluit
1. Ingestemd met het voorgestelde proces rondom het inrichtingsplan en de data waarop u
hierover kunt besluiten.
2. De nog beschikbare budgetten voor de implementatie van het sociaal domein EHZ, zoals
vastgesteld in het college van 7 oktober 2014 volledig over te hevelen naar 2015.
Afdeling R&B
Onderwerp
Stand van zaken gemeentelijke duurzaamheidslening (2014-14278).
Besluit
1. Ingestemd met de “Raadsbrief Stand van zaken gemeentelijke duurzaamheidslening”.
2. De raadsbrief aanbieden aan de gemeenteraad.
Afdeling BV
Onderwerp
1e Wijziging Legesverordening 2015 (2014-14305).
Besluit
1. De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van afschriften
op grond van de Wet rechten burgerlijke stand, voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag van reisdocumenten en rijbewijzen, op grond van uw bevoegdheid daartoe,
neergelegd in artikel 10 van de Verordening Leges 2015, vast te stellen op de bedragen zoals
opgenomen in het bijgevoegde collegebesluit.
2. De vaststelling van de onder 1 opgesomde tarieven ter kennis te brengen van de raad,
aangevuld met de oude tarieventabel ter vergelijking.
3. De geconsolideerde tekst van de Legesverordening 2015 op de gebruikelijke wijze te
publiceren.
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11.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Reactie op advies OR team Wijkservice (2014-13923).
Besluit
1. Kennis genomen van het advies van de OR van 4 november 2014.
2. Ingestemd met het verkennen van scenario 3 “intergemeentelijke samenwerking” voor het team
Wijkservice naast de scenario’s 4 en 5.
3. Niet ingestemd met het verkennen van scenario 1 “eigen dienst compact” voor het team
Wijkservice en het advies van de OR op dit punt niet over te nemen.
4. De advisering en begeleiding door bureau Cyber te continueren en het advies van de OR op dit
punt niet over te nemen.
5. Bijgaande reactie te verzenden naar de OR, waarin nader wordt ingegaan op de door de OR
gestelde voorwaarden in zijn advisering (14065365).
6. Een extra krediet van € 15.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste en tweede fase vanuit
de post “adviezen en onderzoek”.
7. De raad te informeren door middel van een raadsbrief.

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 januari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

