Nr. 14070229
Casenr. 2014-14971

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 06 januari 2015
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 16 december 2014
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Woningbouw naast Horsterweg 206 (2014-14013).
Besluit
1. Extra woning toe te staan, door een sloopopgave op te leggen.
2. Voorwaardelijke verplichting op te nemen in het bestemmingsplan.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bestemmingsplan Slagsteeg 37 en 39 (2014-06152).
Besluit
1. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voor te stellen om in te stemmen
met het gewijzigde bestemmingsplan Slagsteeg 37 en 39, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPslagsteeg37en39-0401, en langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro, voor het
bestemmingsplan Slagsteeg 37 en 39 vast te stellen.
3. De portefeuillehouder te mandateren voor het aanpassen van het bestemmingsplan voor
eventuele redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegeen raadsbehandeling nog verricht moeten worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen n.a.v. Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie De Leemkuul (201414603).
Besluit
Ingestemd met de verzending van de – enigszins aangevulde en aangepaste - raadsbrief (14068493)
met als onderwerp de beantwoording van de gestelde vragen door de raadscommissie Ruimte en
Infrastructuur over de Nota van Uitgangspunten ‘Herontwikkeling locatie De Leemkuul’.

pagina

2 van 3

5.

6.
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9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Afkoppelen hemelwater Stationsstraat gebied 3 (2014-04381).
Besluit
Akkoord met het inzetten van het nog beschikbare krediet binnen post 7021002 Afkoppelen
OHgebouwen (waterplan) ten behoeve van het vernieuwen van de binnen een deel van de
Stationsstraat aanwezige voorzieningen voor afkoppelen van hemelwater.
Afdeling ONT
Onderwerp
Zienswijze Begroting 2015 Stichting Proo (2014-14586).
Besluit
1. Kennis genomen van de begroting 2015 van Stichting Proo.
2. Aan de raad voor te stellen om als zienswijze kenbaar te maken dat:
a. Proo inzicht geeft in het langdurig verloop van de voorziening onderhoud gebouwen;
b. Proo de begroting binnen de vastgestelde begroting uitvoert en afwijkingen (extra lasten en
minder baten) die (cumulatief) groter zijn dan € 50.000,00 meldt Proo aan het CP;
c. Aan het CP opdracht wordt gegeven om de vermogenspositie van Proo voortdurend te
monitoren;
d. Proo opdracht krijgt om het komende jaar onderzoek te doen en keuzes voor te leggen aan
het Coördinatiepunt om de financiële positie positief te beïnvloeden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Gezamenlijke verkeersstudie met gemeente Putten (2014-13592).
Besluit
Ingestemd met de verzending van de – enigszins aangepaste – raadsbrief.
Afdeling ONT
Onderwerp
Economisch Programma (2012-08552).
Besluit
1. Ingestemd met het Economisch Programma en deze ter besluitvorming aan te bieden aan de
raad (14069146, 14058614, 14068274).
2. De portefeuillehouder EZ te mandateren voor het aanpassen van het programma in de vorm van
eventuele redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen die naar aanleiding van het deze
week nog te voeren overleg met ONE nog verwerkt moeten worden.
3. De uitvoering van het vast te stellen Economisch Programma te dekken uit de middelen uit het
begrotingsprogramma Economie van de Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018,
onder voorbehoud van vaststelling door de raad op 8 januari 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 en gerelateerde besluitpunten (2014-14799).
Besluit
1. Het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 vast te stellen.
2. De uitwerking van de volgende specifieke items in het uitvoeringsprogramma vast te stellen:
a) De voorwaarden en procedure voor de werking en het gebruik van het flexbudget, het
risicobudget en het innovatiebudget.
b) De beschikbaarheid van deze budgetten zijn afhankelijk van het resultaat van het nog
lopende inkoopproces;
c) De geïnde ouderbijdragen (alleen van toepassing op regionaal ingekochte zorg) vloeien
terug naar het regionale budget, dit vanwege het solidariteitsbeginsel;
d) De contactpersoon CJG binnen de school vervult een consultatiefunctie voor alle leerlingen
van de school.
3. Het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 met een korte raadsbrief ter informatie aanbieden
aan de raad.
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Afdeling ONT
Onderwerp
Begroting Jeugdhulp 2015 (2014-14599).
Besluit
1. Akkoord met voorliggende begroting jeugdhulp 2015.
2. Kennis genomen van de uitwerking solidariteit en risicodeling.
3. De Begroting Jeugdhulp 2015 ter inzage aanbieden aan de raad.
Afdeling BV
Onderwerp
Nota Activering- en afschrijvingbeleid (2015) (2014-08665).
Besluit
1. Ingestemd met de inhoud van de nota Activering- en afschrijvingbeleid (2015) (14036301) en
deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad (14055584).
2. De beslispunten in het raadsvoorstel te expliciteren.
3. De tekstuele verschillen te visualiseren.
Afdeling BV
Onderwerp
Vernieuwen website gemeente Ermelo met focus op “klant centraal” (2014-13409).
Besluit
1. Een klant- en vraaggerichte gemeentelijk website volgens het toptakenprincipe op te zetten en
die voldoet aan de huidige- en toekomstige landelijke eisen.
2. Als beslispunt voorleggen hoe het entreeportal wordt vorm gegeven. Tevens nagaan hoe de
raad(sgriffie) betrokken wordt bij de vulling van de raadsinformatie.
3. De gemeentelijke website in te richten als primaire informatiebron/kennisbank t.b.v. het
KlantContactCentrum (KCC) en nieuw op te zetten Telefonisch en Digitaal Informatie Punt (TDIP)
4. Personeelskosten inhuur/tijdelijke uitbreiding uren te dekken ten laste van het centrale
inhuurbudget c.q. de vacaturegelden.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Start rekenkameronderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2014-14240).
Besluit
Kennis te nemen van de start van het rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 januari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

