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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 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.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 3 februari 2015.
Besluit
De openbare besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Proces Verkleuringsnotitie Kerkdennen (2015-00591).
Besluit
1. In het Economisch Programma wordt de planning als volgt aangepast:
Een eerste verkenning voor de Verkleuringsnotitie Kerkdennen wordt rond de zomer 2015 aan
de raad aangeboden en de definitieve verkleuringsnotitie Kerkdennen volgt binnen een redelijke
termijn daarna waarschijnlijk in voorjaar 2016.
2. In het collegeprogramma zal in tijd verschuiven van 2015 naar 2017 de Nota
Ouderenhuisvesting waarin ook ingegaan wordt op de behoefte beschermd en verzorgd wonen
en de realisatie van mantelzorgwoningen.
3. Voor de totstandkoming van de Verkleuringsnotitie richten we een proces in waarin we
eigenaren, gebruikers en mogelijk ook financiers actief betrekken.
4. De raadsinformatiebrief Proces Verkleuringsnotitie Kerkdennen (corsanr. 15003283) vast te
stellen en aan te bieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Conceptverslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet (2015-00772).
Besluit
De inspectie SZW door middel van bijgevoegde brief mee te delen dat het conceptverslag het college
geen aanleiding geeft te reageren.
Stafeenheid SSC
Onderwerp
Informatieverstrekking inzake beëindiging initiatief gebiedsontwikkeling ’t Weitje (2015-00975).
Besluit
Ingestemd met de raadsbrief en deze aanbieden aan de raad.
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5.

6.

Stafeenheid SSC
Onderwerp
Definitief regiorapport Sterk bestuur in Gelderland (2015-00868).
Besluit
1. Kennis genomen van het regiorapport Sterk bestuur in Gelderland;
2. Kennis genomen van de aanbevelingen uit het rapport:
A. Versterk het strategisch functioneren van de regio;
B. Agendeer de toeristische sector als strategisch hoofdonderwerp van alle Veluwse
gemeenten;
C. Bepaal of voortzetting van de GR RNV haalbaar is;
D. Verminder de kwetsbaarheid door schaalvergroting;
E. Bundel op beleidsniveau de capaciteit voor de drie D’s;
F. Vergroot de congruentie in de regio;
G. De provincie moet faciliteren.
3. Nadere advisering over dit rapport af te wachten en
4. Het rapport alvast met een korte raadsbrief (procesmededeling) aan de raad aan te bieden.
Stafeenheid SSC
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit en vervolgproces (2015-01042).
Besluit
1.
Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit tussen provincie en RNV (DBvoorstel 29 oktober 2014, 15006214), met het voorbehoud dat de besluitvorming over de
toekomstige uitvoeringsorganisatie na de onderzoeksfase wordt voorgelegd aan de colleges
van de RNV-gemeenten.
2.
Ingestemd met het vervolgproces basismobiliteit (DB-voorstel van 4 februari 2015, 15006210)
onder voorwaarde dat in het vervolgproces tevens wordt bekeken welke organisatie de
uitvoering van de basismobiliteit op gaat pakken.
3.
De RNV over uw besluit te informeren door middel van bijgaande brief.
4.
De raad te informeren door middel van bijgaande – enigszins aangepaste - raadsbrief en deze
aan te bieden aan de agendacommissie.

Vastgesteld in de collegevergadering van 17 februari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

