Nr. 15014812
Casenr. 2015-03569

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 april 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 7 april 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Regionale beleidsvisie externe veiligheid (2014-01444).
Besluit
Ingestemd met het raadsvoorstel (14037097) en -besluit (14037084) tot vaststelling tot de regionale
beleidsvisie externe veiligheid en deze aanbieden aan de agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld (2015-01867).
Besluit
1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld
naar aanleiding van de zienswijzen te wijzigen, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende
‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan buitengebied
Agrarische Enclave en Speuld’.
2. Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld ambtshalve te
wijzigen, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Nota beantwoording zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld’.
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld, als
vervat in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPagrenclave-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening, voor het bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld vast te stellen.
5. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten
worden.
6. De indieners van zienswijzen te informeren door het toezenden van de ‘Nota beantwoording
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en
Speuld’ (brief 15014552).
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Evaluatie klimaatuitvoeringsprogramma 2010-2014 en contourenprogramma duurzaamheid (20150368).
Besluit
1. Kennis genomen van het evaluatierapport klimaatuitvoeringsprogramma Ermelo 2010-2014.
2. Het evaluatierapport Klimaatuitvoeringsprogramma Ermelo 2010-2014 ter kennisneming aan de
raad aan te bieden.
3. Met de contouren van het programma duurzaamheid 2015-2018 in te stemmen.
4. De raad voor te stellen om met de contouren van het programma duurzaamheid 2015-2018 in
te stemmen.
5. De contouren in een programma duurzaamheid 2015-2018 te laten uitwerken.
6. De kosten voor het uitwerken van het programma duurzaamheid te dekken uit de post
klimaatuitvoeringsprogramma.
7. De portefeuillehouder wordt gemachtigd in de stukken nog enkele correcties/aanvullingen aan
te brengen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Planuitwerking uitbreiding autoparkeerplaatsen en aanpassing Dr. Van Dalelaan (2015-02561).
Besluit
1. Ingestemd met de uitbreiding van autoparkeerplaatsen en de wijziging van de dr. Van Dalelaan
overeenkomstig bijgevoegd schetsontwerp.
2. De raad hierover overeenkomstig bijgevoegde raadsbrief te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwikkelvisie en –strategie Stationsstraat Oost
Besluit
1. Ingestemd met de Ontwikkelvisie en -strategie Stationsstraat-Oost (15014610), met dien
verstande dat het college m.b.t. de vier voorgestelde ontwikkellocaties (pagina 12, sub 2) een
hoogteaccent (van drie lagen met kap) toelaatbaar acht voor ten hoogste twee van de vier
genoemde locaties, waarbij deze twee niet tegenover elkaar mogen liggen.
2. De aldus aangepaste Ontwikkelvisie en -strategie Stationsstraat-Oost ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad. Zie raadsvoorstel (15014011) en raadsbesluit (15014009).
Afdeling R&B
Onderwerp
Omgevingsvergunning Dennenlaan 28 (2014-13239).
Besluit
De omgevingsvergunning van de Dennenlaan 28 in te trekken per 1 mei 2016, tenzij voordien
daadwerkelijk met de bouw is begonnen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Uitvoeringsorganisatie EHZ, Wmo en Jeugd: Werkplan A (2015-02343).
(Toegelicht door en besproken i.a.v. mevrouw A. Beukers-Borsboom, procesmanager Sociaal domein EHZ-samenwerking)

Besluit
met inachtneming van de hierna onder 8 vermelde restricties:
1. In principe ingestemd met het ‘Werkplan deel A: Wmo 2015 en Jeugdzorg’ en dit voorstel voor
te leggen ter advisering aan de Ondernemingsraad.
2. Het structurele bedrag van € 73.000,00 voor bedrijfsvoeringkosten te onttrekken aan de post
6500303/40001 Te concretiseren beleid en uitvoeringskosten.
3. De resterende tekorten voor 2015 (€ 399.000,00) en 2016 (€465.000,00) te dekken uit
algemene reserve weerstandscapaciteit.
4. De resterende structurele tekorten vanaf 2017 te dekken taakstellende structurele verlaging van
de zorgkosten WMO 2015 met € 390.000,00.
5. Het in de risicoparagraaf opgenomen risico voor de WMO 2015 van € 550.000,00 te handhaven.
6. De budgettaire consequenties te verwerken bij de Kadernota 2016.
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7.

9.

10.

11.

In principe ingestemd met het uitgangspunt dat de sociaal domein taken, waarop de drie
gemeenten samenwerken (Wmo, Jeugd, Participatie (SDV)), vanaf 1 januari 2017 worden
gehuisvest in het Stadhuis van Harderwijk. En dit voorstel voor te leggen ter advisering aan de
Ondernemingsraad.
8. Hieraan de volgende restricties te verbinden:
a. (m.b.t. beslispunt 1, m.n. het onderdeel “stip op de horizon” onder de aanvullende
uitgangspunten op pagina 8 van het werkplan A:) Bij de zinsnede “uiteindelijk 1
uitvoeringsorganisatie voor de uitvoerende diensten enz.” denkt het college wel aan een
integratie van uitvoeringstaken binnen het sociale domein (SDV/EHZ), qua bedrijfsvoering
ondersteund vanuit Meerinzicht, maar niet zozeer aan een bundeling van deze taken in het
sociale domein met de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht.
b. (m.b.t. de financiële beslispunten 2 t/m 6:) In de aan de raad voor te leggen stukken
inhoudelijk gemotiveerd toelichten, dat deze substantiële personele inzet (voor Ermelo 6,8
fte) in de aanvangs- en opbouwfase noodzakelijk is om de zorgkosten te beheersen binnen
de daarvoor beschikbare rijksbudgetten;
c. Hierbij verwijzen nar de reeds vanaf 2014 gerealiseerde besparing op de zorgkosten WMO
en het mede daardoor ontstane rekeningoverschot, dat wordt toegevoegd aan de algemene
reserve weerstandscapaciteit. Door de onderhavige kosten nu ten laste van deze reserve te
brengen, worden de kosten voor de benodigde personele inzet feitelijk dus opgebracht
door de besparing op de zorgkosten en is in die zin sprake van budgettaire neutraliteit.
d. (m.b.t. huisvesting/beslispunt 7:) Hoewel het college op voorhand geen bezwaar heeft
tegen het hier geformuleerde principe-uitgangspunt van huisvesting in het Stadhuis van
Harderwijk, laat het haar definitieve oordeel nadrukkelijk afhangen van het nog nader voor
te leggen totaalplan voor evenredige spreiding van alle samenwerkingstaken (Meerinzicht,
SDV/EHZ) over de drie deelnemende gemeente(huize)n.
Daarnaast maakt het college reeds nu de expliciete wens kenbaar, dat front-officetaken en
klantcontacten t.b.v. Ermelose inwoners en bedrijven zullen worden georganiseerd vanuit
en bereikbaar zullen zijn via het gemeentehuis Ermelo.
Afdeling BV
Onderwerp
ReVu – Jaarrekening 2014, begroting 2016 en 1e begrotingswijziging 2015 (2015-03663).
Besluit
1. Kennis genomen van de jaarrekening 2014 van de ReVu.
2. Ingestemd met de begroting 2016 en de 1e begrotingswijziging 2015 van de ReVu.
3. De begroting 2016 en 1e begrotingswijziging 2015 aanbieden aan de raad en op te nemen op de
lijst ter inzage liggende stukken en voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Raadsvoorstel regiorapport Sterk bestuur in Gelderland (2015-00868).
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel over Sterk bestuur in Gelderland - met enkele tekstuele aanpassingen aanbieden.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
16e Wijziging GR RNV (2 vervolg) (2015-02696)
Besluit
1. Ingestemd met de 16e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RNV, zulks na verkregen
toestemming van de raad;
2. Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
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12.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Jaarrekening 2014 en begroting 2016 RNV (2015-03693)
Besluit
Ingestemd met het aanbieden van de jaarrekening 2014 en begroting 2016 RNV aan de raad in het
kader van de zienswijzeprocedure.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 april 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

