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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 3 februari 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 27 januari 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitgangspuntennota 2016 GGD NOG, bestuursagenda 2014-2018 en stukken AB NOG GGD 20
november 2014 (2015-00085).
Besluit
1. De uitgangspuntennota 2016 GGD NOG voor kennisgeving aangenomen.
2. De Bestuursagenda 2014-2018 GGD NOG voor kennisgeving aangenomen.
3. De stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG van 20 november 2014 voor
kennisgeving aangenomen.
4. De bijgevoegde raadsbrief (15000446) te zenden aan de agendacommissie t.b.v. de commissie
Samenleving en Maatschappij en de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording CDA vragen m.b.t. financiële gevolgen chronisch zieken en gehandicapten t.g.v.
de transities (2015-00385).
Besluit
1. Ingestemd met de praktische uitwerking van de verlaging van de Eigen Bijdrage Wmo
(collegebesluit 16 december 2014, 14066280).
2. Ingestemd met beantwoording vragen CDA-fractie zoals geformuleerd in conceptbrief
(15001845).
3. De brief in afschrift aan te bieden aan de gemeenteraad.
4. De financiële budgettair neutrale consequenties verwerken door middel van een
begrotingswijziging.
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4.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang Wmo (2015-00649).
Besluit
1. Ingestemd met bijgaand Mandaatbesluit Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
gemeenten regio Noord Veluwe.
2. Ingestemd met het aangaan van bijgaande Bewerkersovereenkomst Wet bescherming
persoonsgegevens GGD Noord- en Oost Gelderland en de gemeente Ermelo.
3. In aanvulling op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 en
uitvoeringsregels PGB in de Wmo en Jeugdwet 2015:
a. De hoogte van een persoonsgebonden budget voor Beschermd wonen/maatschappelijke
opvang bepalen op basis van een naar aard en omvang oplopend percentage tot maximaal
80% van de in de bijlage bij dit voorstel gehanteerde kostprijzen van de
maatwerkvoorzieningen beschermd wonen in natura.
b. De eigen bijdrage voor Beschermd wonen berekenen volgens artikel 3.11 en 3.12 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
c.

5.

6.

7.

De eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang berekenen volgens artikel 3.20 van het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Risico’s in het Sociaal Domein (2014-11279).
Besluit
1. Kennis genomen van het rapport “Risico-inventarisatie Decentralisaties Sociaal Domein,
gemeente Ermelo” (inclusief risicoprofiel).
2. De raad te informeren over de risico’s in het sociaal domein en de wijze waarop hierop
geanticipeerd wordt door middel van bijgevoegde Raadsbrief.
Afdeling ONT
Onderwerp
Horecaconvenant (2015-00437).
Besluit
1. Ingestemd met de inhoud van het horecaconvenant en hierover de horecaondernemers
consulteren;
2. Ingestemd met de handelswijze ontheffing sluitingsuur.
3. Het aanvraagformulier ontheffing sluitingsuur vast te stellen.
4. Het horecaconvenant ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
5. Publiceren in Ermelo’s weekblad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvestingswet (2014-14991).
Besluit
1. De Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Ermelo vast te stellen waarmee de volgende
(beleids)uitgangspunten worden bepaald:
a. toepassing geldt uitsluitend voor de sociale huurwoningvoorraad van woningcorporatie(s);
b. geen bindingseisen aan de gemeente te stellen;
c. een nieuw woonruimteverdelingssysteem op basis van inschrijftijd als woningzoekende te
vormen;
d. de overgangssystematiek voor woningzoekenden vast te leggen;
e. een lotingsmodule voor sociale huurwoonruimte in te richten;
f. experimenteerruimte voor een corporatie te creëren;
g. de urgentiesystematiek als sociaal vangnet (grotendeels) in stand te houden.
2. De wethouder te mandateren voor het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in het
raadsvoorstel en de verordening.
3. Bijgaand raadsvoorstel met betrekking tot de nieuwe Huisvestingswet 2014 en de locale
Huisvestingsverordening 2015 met enkele aanpassingen voor te leggen aan de
agendacommissie met het verzoek te agenderen voor de raad ter besluitvorming.
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8.

9.

10.

11.

12.

Afdeling ONT
Onderwerp
De Parelroute, een verbinding tussen Ermelo en Strand Horst (2014-14345).
Besluit
1. De resultaten van het onderzoek (14067318) voor kennisgeving aan te nemen.
2. De resultaten van dit onderzoek met een positieve benadering mee te nemen in het
gebiedsuitwerking Horst-Telgt, en in de planvorming voor Strand Horst, en in de visievorming
voor woningbouw op ’s Heerenloo en Veldwijk.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q4 2014 (2014-14906).
Besluit
1. Kennis genomen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q4 2014’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q4 2014’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten te behandelen.
3. Ingestemd met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het vierde kwartaal 2014’ door college aan raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Planontwikkelingskosten Centrumplan (2015-00270).
Besluit
1. Kennis genomen van een tekort per 31-12-2015 van € 50.000 op de planontwikkelingskosten.
2. Ingestemd met de bezuinigde programmaorganisatie en het tekort op de
planontwikkelingskosten van € 50.000 te dekken uit het deelbudget VTU en over te hevelen
naar het deelbudget Planontwikkelingskosten.
3. Ingestemd om de te maken plankosten voor gevelverbetering á € 15.000 ook te dekken uit het
deelbudget VTU en deze over te hevelen naar het deelbudget Gevelverbeteringssubsidie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Alternatief ontwerp rotonde Margrietschool
Besluit
1. Ingestemd met de uitgangspunten en de vormgeving van de Rotonde Prinses Margrietschool
zoals opgenomen in de notitie van Goudappel Coffeng van 24 november 2014 (14065468);
2. Ingestemd met de raadsbrief (14062262) en deze aanbieden aan de agendacommissie;
3. Het extra krediet ad € 30.000,00 te dekken bij het uitvoeringsplan GVVP 2015-2020;
4. Het project over te dragen aan afdeling Realisatie en Beheer voor de verdere uitvoering van het
project;
5. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Raad het afdelingshoofd Realisatie en Beheer te
machtigen tot het doen van uitgaven;
6. De jaarlijkse onderhoudskosten te dekken uit de stelpost volumeontwikkelingen 2016 en dit
budgettair te verwerken bij de Kadernota 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Moratorium op wijziging recreatieve bedrijfswoningen naar burgerwoning (2014-11426).
Besluit
1. Een tijdelijk moratorium uit te spreken op de behandeling van verzoeken voor wijziging
recreatieve bedrijfswoning naar burgerwoning vanaf dag na publicatie van dit besluit.
2. Overige verzoeken die voor publicatie van moratorium zijn ingediend opnieuw in overweging te
nemen.
3. Medewerking te verlenen aan het verzoek om de bedrijfswoning Haspel 29 om te zetten naar
een woonbestemming.
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13.

14.

15.

16.

Afdeling ONT
Onderwerp
Structuurontwerp Markt/Chevallierlaan (2014-12458).
Besluit
1. Kennis genomen van het Distributieplanologisch onderzoek (15003304) en de beschreven
conclusies gericht op programmering en branchering als uitgangspunt vast te stellen.
2. Ingestemd met het Structuurontwerp.
3. Ingestemd met de bij het Structuurontwerp behorende exploitatie opzet en – gegeven het
belang van deze ontwikkeling – met het thans gecalculeerde financiële risico als gevolg van
mogelijk niet-gelijktijdige realisering van alle onderdelen.
4. De raad kennis te laten nemen van het Distributieplanologische onderzoek en de beschreven
conclusies gericht op programmering en branchering als uitgangspunt vast te laten stellen.
5. Het Structuurontwerp met bijbehorende exploitatie opzet ter besluitvorming voor te leggen aan
uw raad. Zie raadsvoorstel (15004608) en raadsbesluit (15004606).
Afdeling ONT
Onderwerp
Parkmanagement (2013-08338).
Besluit
1. Kennis genomen van het standpunt van de BedrijvenKring Ermelo.
2. Geen verdere initiatieven te nemen om tot de oprichting van een lokale
parkmanagementorganisatie te komen.
3. Het bestuur van BedrijvenKring Ermelo per brief te informeren over uw besluit.
4. De leden van de gemeenteraad met bijgaande raadsbrief te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording brief BurgerBelangen Ermelo over de afsluiting van lanen langs de Harderwijkerweg
(2015-00707).
Besluit
Ingestemd met beantwoording van de brief van Burgerbelangen Ermelo overeenkomstig het
bijgevoegde concept.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen fractie PE over voortgang uitbreiding rijwielstalling bij NS station (201500727).
Besluit
1. Ingestemd met bijgevoegde beantwoording van de vragen van P.E. over de uitbreiding van de
rijwielstalling bij het NS station.
2. Ingestemd met bijgevoegde brief aan ProRail omtrent de voortgang van de uitbreiding van de
rijwielstalling bij het NS station.

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 februari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

