Nr. 15017971
Casenr. 2015-04375

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 12 mei 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 28 april 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie (2015-04030).
Besluit
Het project initiatief document Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie is vastgesteld.
De projectdoelstelling aanvullen met: “bevorderen werkgelegenheid”
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q1 2015 (2015-03514).
Besluit
1. Kennis genomen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q1 2015’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q1 2015’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten te behandelen.
3. Ingestemd met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het eerste kwartaal 2015’ door college aan raad.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Projectvoortgang Westflank (2015-01041).
Besluit
1. Besloten het project Westflank uit het GVVP te halen.
2. Ingestemd met bijgaand Plan van Aanpak voor de Westflank incl. de daarin opgenomen
aanbevelingen (o.a. fasering, aanbesteding via Enginering & Construct, grondaankoop, en het
voorlopig ontwerp) en dit ter kennisname te brengen aan de raad d.m.v. bijgevoegd
raadsvoorstel.
3. De raad verzoeken om een aanvullend krediet van € 515.000,00 beschikbaar te stellen en de
budgettaire consequenties te betrekken bij de Kadernota 2016 (zie bijgevoegd raadsbesluit).
4. Aandacht voor bos/natuurcompensatie.
Afdeling PZ
Onderwerp
ODNV begrotingswijzigingen 2015, programmabegroting 2016, meerjarenbegroting 2017-2019 en
jaarstukken 2014 (2015-03806).
Besluit
1. Ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2015 van de ODNV.
2. Ingestemd met de 2e begrotingswijziging 2015 van de ODNV.
3. Ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2016 alsmede de meerjarenbegroting 20172019 van de ODNV.
4. Ingestemd met de jaarstukken 2014 van de ODNV.
5. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de ODNV (15017127 )
kenbaar te maken.
6. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven haar zienswijze in
te brengen.
7. De budgettaire bijstellingen alsmede de voorgestelde dekking te verwerken in een
begrotingswijziging 2015.
Afdeling R&B
Onderwerp
Handhavend optreden Hazelaarlaan 10 (2015-00787).
Besluit
Gedoogbeschikking opstellen in overleg met portefeuillehouder.
Afdeling R&B
Onderwerp
Overbewoning Wethouder Rikkerslaan 5 (2014-08677).
Besluit
Handhavend op te treden tegen de kamerverhuur en de aanwezigheid van meerdere huishoudens in
de woning en bijhorende bouwwerken aan de Wethouder Rikkerslaan 5, door middel van een last
onder dwangsom.
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8.

9.

10.

11.

Afdeling R&B
Onderwerp
Bezuinigingen afdeling Realisatie en Beheer 2014-2018 (2015-00937).
Besluit
1. De in het advies genoemde taakstellende stelposten definitief in mindering te brengen op de
benoemde begrotingsposten en de bijbehorende budgetten dienovereenkomstig te verwerken in
de kadernota 2016.
2. Met de voorgestelde maatregelen en gevolgen betreffende de Bezuinigingsmaatregelen ARB
2015-2018 in te stemmen (bijlage documentnummer 15005396).
3. Het ontstane tekort in 2015 van €23.000,00 te dekken uit het voordelig saldo van de begroting
2015.
4. De voordelen voor 2016 en volgende jaren weg te zetten op een stelpost.
5. Bij de Kadernota 2016 een en ander budgettair verwerken.
6.
Een communicatieplan op te stellen en uit te voeren en deze te dekken uit de post afdeling
onvoorzien R&B overig (5420505).
7.
De commissie voor te stellen om de (de effecten van) te nemen maatregelen met het college te
bespreken en de adviezen en aanbevelingen uit de commissie ter harte te nemen bij de verdere
uitvoering.
8. Ingestemd met het commissievoorstel (15010155).
9. Na 5 á 6 jaar monitoren op effect.
Afdeling R&B
Onderwerp
Verlenging Gresbo contract omgevingsbeheer (2015-02666).
Besluit
1. Het bestaande contract met Gresbo Inclusief groep te verlengen tot en met 31 december 2016.
2. Opdracht te verlenen het omgevingsbestek voor het onderhoud van de aangewezen wijken van
Ermelo uit te voeren voor € 444.732,35.
Afdeling BV
Onderwerp
Verzoek om vergoeding van planschade Dirk Staalweg (2014-00349).
Besluit
1. Het advies van de SAOZ inzake planschadevergoeding Dirk Staalweg over te nemen.
2. Het verzoek om vergoeding van planschade toe te wijzen.
3. € 6.900,00 vergoeding, € 300,00 drempelbedrag en wettelijke rente aan verzoeker uit te
betalen.
4. Verzoeker hierover conform bijgevoegde brief te informeren.
Afdeling BV
Onderwerp
Accountantsverslag en controleverklaring Rekening 2014 (2015-04227).
Besluit
1. Het accountantsverslag 2014 voor kennisgeving aangenomen.
2. De controleverklaring 2014 voor kennisgeving aangenomen.
3. Akkoord te gaan met de bevestigingsbrief aan Ernst & Young Accountants.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 mei 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

