Nr. 15015837
Casenr. 2015-03569

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 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 (m.u.v. agendapunt 2)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 14 april 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
De Driehoek: herontwikkeling Julianalaan 123 (2014-13832).
(Wethouder J. van Eijsden is niet aanwezig bij de behandeling van dit agendapunt.)

3.

4.

Besluit
1. Ingestemd met de in dit voorstel opgenomen randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van
het initiatief voor herontwikkeling van het perceel Julianalaan 123 naar een restaurant.
2. De initiatiefnemers door middel van brief (14064865) op de hoogte te stellen van uw besluit.
3. Er daarbij op aandringen, dat ook de bewoners/belanghebbenden in de directe omgeving bij de
planvorming worden betrokken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Notitie Flitspalen (2015-01026).
Besluit
1. Kennis genomen van het beleidskader flitspalen van het Landelijk Parket Team Verkeer van het
Openbaar Ministerie (15005755).
2. Te besluiten om niet over te gaan tot het plaatsen van een flitspaal; op basis van de genoemde
kaders voldoet momenteel geen enkele gemeentelijke weg in Ermelo aan de gestelde criteria.
Afdeling ONT
Onderwerp
Taakstelling vergunninghouders (2015-03758).
Besluit
1. Kennis genomen van de van rijkswege verhoogde taakstelling van 23 vergunninghouders
(voormalige asielzoekers) die het komende half jaar gehuisvest moeten worden in Ermelo.
2. De raad via een korte raadsbrief feitelijk informeren over deze extra taakstelling en over de
gevolgen hiervan voor o.a. de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de stijging van het
aantal uitkeringsgerechtigden.
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5.

Afdeling ONT
Onderwerp
Besluit aanvaarding mandaat- en volmacht eenmalige PGB SVB 2015 (2014-14903).
Besluit
1. Ingestemd met bijgaand Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015
(14069979).
2. Ondermandaat te verlenen conform de mandaatlijst van de Mandaat-, volmacht- en
machtigingsregeling.
3. Het college verzoekt :
een overzicht te verstrekken van verleende mandaten, ondermandaten en submandaten in
het kader van de samenwerking EHZ en
deze te toetsen aan het uitgangspunt, dat besluiten uitsluitend worden genomen namens
en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van B&W van Ermelo
een concrete werkafspraak te maken over de overlegrelatie tussen de ambtelijk
verantwoordelijken binnen de samenwerking EHZ en de bestuurlijk verantwoordelijken
binnen Ermelo.
6.
Afdeling ONT
Onderwerp
Financiële vertaling wijziging bekostiging onderwijshuisvesting in Kadernota 2016 (2015-03698).
Besluit
1. Kennis genomen van de wetswijziging overheveling taak en budget onderwijshuisvesting en het
effect daarvan op de aanvragen om bekostiging van onderwijshuisvesting.
3.1 De voorzieningen MOP openbaar onderwijs, MOP bijzonder onderwijs en MOP voortgezet
speciaal onderwijs op te heffen ten gunste van de exploitatie;
3.2 De jaarlijkse structurele dotatie op de kostenplaats 6300301 aan de voorziening MOP op te
heffen ten gunste van de exploitatie;
3.3 De jaarlijkse uitgaven voor onderhoud ten laste van de voorziening MOP te laten vervallen;
3.4 De huidige investeringskredieten MOP onderwijs en de kapitaallasten hiervan vrij te laten vallen
ten gunste van de exploitatie;
3.5 Drie nieuwe investeringskredieten voor de nieuwbouw/renovatie te openen en de
kapitaallasten van deze kredieten op te voeren ten laste van de exploitatie;
3.6 De sloopkosten en tijdelijke huisvesting voor de PWA-school voor een bedrag van € 250.000,00
in 2015 en 2016 te dekken uit de algemene reserve (€ 150.000,00) en de bestemmingsreserve
grondexploitatie (€ 100.000,00);
3.7 De verplaatsingskosten van peuterspeelzaal Blokkendoos ad € 25.000,00 in 2016 te dekken uit
de algemene reserve;
3.8 De structurele stelpost onderwijshuisvesting ad € 100.000,00 vrij te laten vallen ten gunste
van de exploitatie omdat deze taakstelling door de voorstellen 2.1 tot en met 2.5 is verwerkt in
de begroting 2015-2018;
3.9 De wijzigingen onder voorstel 2.1 tot en met 2.8 te verwerken in de Kadernota 2016;
4. De raadsbrief (15015330) vast te stellen.
7.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar, verzoek om handhaving Leeuwerikstraat 29 (2014-08976).
Besluit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften niet over te nemen.
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
Vastgesteld in de collegevergadering van 28 april 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,
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