Nr. 15010427
Casenr. 2015-02405

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 maart 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 24 februari 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Herbenoeming bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Ermelo (2015-02100).
Besluit
1. Het huidige bestuur van de SSE met terugwerkende kracht vanaf 28 juli 2014 te herbenoemen.
2. Penningmeester Wolter Odding met ingang van 1 mei 2015 ontslag te verlenen.
3. Bestuurslid Jaap Swijnenburg met ingang van 1 mei 2015 te benoemen als penningmeester.
4. Martin Bruins Slot met ingang van 1 mei 2015 te benoemen als bestuurslid
(verenigingsvertegenwoordiger).
5. Aan het nieuwe bestuur een nader door de afdeling Ontwikkeling te formuleren opdracht
meegeven ter evaluatie van de achterliggende bestuursperiode en met het oog op de
voorgenomen bestuurlijk-juridische herpositionering van deze stichting.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75 (2015-02151).
Besluit
1. Kennis genomen van de Nota zienswijzen en bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast
75 (corsa 15008803) en deze vast te stellen.
2. Kennis genomen van de aanpassingen van het bestemmingsplan in de toelichting op de
verbeelding en in de regels en hiermee in te stemmen.
3. Een aparte planologische procedure op te starten voor het perceel Nijkerkerweg 47.
4. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75
NL.IMRO.0233.BPNijkerkerweg55-0401 gewijzigd vast te stellen (corsa 15010327, 15010329 en
15010330).
5. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75 vast te
stellen.
6. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten
worden.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling R&B
Onderwerp
Definitief vaststellen regionale bodembeheernota en bodemkwaliteitskaarten door de raad (201502136).
Besluit
Conform uw eerdere principe-besluit (14053008), de gemeenteraad door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel (15008683) voor te stellen de regionale nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten definitief vast te stellen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar Buurtweg 99 (2014-13903).
Besluit
1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft de schuur op perceel Buurtweg 99 te
Speuld.
2. Handhavend op te treden tegen de schuur door middel van de last onder dwangsom (kenmerk
15009938).
3. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar, Flammulalaan 2 (2014-10927).
Besluit
1. Het advies van de Commissie voor bezwaarschriften om het bezwaarschrift van J.H. Heek
gegrond te verklaren, niet over te nemen.
2. Niet handhavend op te treden tegen de paardenbak aan de Flammulalaan 2 te Ermelo, waarbij
de gebruiker wordt aangeschreven.
3. E.e.a. gezien de intentie van de onderhavige gedoogbeschikking, die niet ten doel had
uitsluitend de vergunninghouder, maar het betreffende gezin gebruik te laten maken van deze
paardenbak.
Afdeling PZ
Onderwerp
Antwoorden op vragen SGP over Hamburgerweg 178 (2015-01847).
Besluit
1. Kennis genomen van de vragen door de SGP gesteld per brief van 12 april 2014 (corsa
14028781) en conform uw besluit van 18 maart 2014 (14018952) het perceel Hamburgerweg
178 niet als een omissie te beschouwen.
2. Uw besluit en antwoord op de vragen worden met bijgevoegde brief (14030412) aan de fractie
SGP mede te delen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Heroverweging Eendenparkweg 33 (2015-02087).
Besluit
Medewerking te verlenen aan het verzoek om de bedrijfswoning Eendenparkweg 33 om te zetten
naar een woonbestemming mits voldaan wordt aan de voorwaarden.
Afdeling BV
Onderwerp
Plan van aanpak actualisatie risicomanagement (2015-01736).
Besluit
Het “Plan van aanpak doorontwikkeling risicomanagement Ermelo 2015” vast te stellen met de
volgende resultaten / producten:
a. risicobewustzijn van MT en College te vergroten;
b. strategiekaart en top (maximaal 20) risicolijst (strategische risico’s) samen te stellen;
c. top (maximaal 20) risicolijst door ambtelijke organisatie uit te werken;
d. beknopt beleidsplan risicomanagement op te stellen;
e. te komen tot een Jaarlijkse evaluatie en bijstelling risico’s in MT en College als basis voor de
verwerking in de P&C documenten.
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10.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Plan van aanpak optimalisering P&C cyclus (2015-02219).
Besluit
1. Het Plan van Aanpak optimalisering P&C-cyclus vast te stellen.
2. Voor te leggen aan de Auditcommissie.

Vastgesteld in de collegevergadering van 17 maart 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
C. Versluis,
A.A.J. Baars,
plv. secretaris,
burgemeester,

