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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 17 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 C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 10 februari 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vaststellen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Ontwikkeling Oude Telgterweg 30 (2015-00235).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek tot herontwikkeling van de percelen aan de Oude Telgterweg
30.
2. Maximaal 11 woningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de stedenbouwkundige
randvoorwaarden.
3. De uitvoering van het plan in een intentieovereenkomst vast te leggen.
4. Raad te informeren over deze ontwikkeling middels bijgaande raadsbrief (15003236). Weth. V.d.
Bosch wordt gemachtigd de raadsbrief enigszins aan te passen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek uitbreiding bedrijf Rodeschuurderwegje 26-28 (2014-11893).
Besluit
1. Kennis te nemen van het plan om het bedrijf aan de Rodeschuurderwegje 26-28 uit te breiden.
2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitbreiding.
3. Onder voorwaarde van landschappelijke inpassing wel medewerking verlenen aan een deel van
de uitbreiding aan de noordzijde, ter plaatse van de bestemming Agrarisch.
4. Deze toezegging 1 jaar geldig verklaren.
5. De bij punt drie genoemde uitbreiding als laatste uitbreiding toe te staan. Dit laatste expliciet
communiceren (portefeuillehouder).
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen startersleningen (2014-11667).
Besluit
Ingestemd met de raadsbrief n.a.v. raadsvragen starterslening en deze aanbieden aan de raad.
Weth. V.d. Bosch wordt gemachtigd de raadsbrief enigszins aan te passen. In de bijlage feitelijke
informatie voegen. De raadsbrief z.s.m. naar de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanvragen stimulatiesubsidie Stichting Natuur & Milieuplatform (2014-14106 en 2014-11953).
Besluit
1. De Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo de gevraagde stimuleringssubsidie voor een
activiteitenprogramma van € 9.242,50 te weigeren.
2. De Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo de gevraagde stimuleringssubsidie voor 2015 voor
het geven van adviezen van € 1.100,00 te verlenen.
3. Brief aan NMP aanpassen op juiste argumentatie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bevoorrading Hema (2014-08395).
Besluit
Ingestemd met de raadsbrief over de bevoorrading van de HEMA en deze aanbieden aan de raad.
Raadsbrief z.s.m. naar de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Sociaal Akkoord Zorg (2015-01497).
Besluit
1. Akkoord met ondertekening van het Sociaal Akkoord Zorg.
2. Volmacht te verlenen aan wethouder Heutink-Wenderich om namens het college het Sociaal
Akkoord Zorg van onze arbeidsmarktregio te ondertekenen.
3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.
Afdeling R&B
Onderwerp
Projectplan actualisatie wegenbeheersplan 2016-2020 (2014-13955).
Besluit
1. Ingestemd met het projectplan “actualisatie Gemeentelijk Wegenbeheersplan voor de periode
2016-2020” en de daarin opgenomen financiële dekking.
2.
3.

Ingestemd met de opdrachtverstrekking aan het offrerende bureau “KOAC.NPC”.
Ingestemd met het afzien van het inkoopbeleid in dit geval.

Vastgesteld in de collegevergadering van 24 februari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

