Nr. 15018901
Casenr. 2015-04375

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 19 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 12 mei 2015.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen, waarbij onder agendapunt 16 (beleid ruiming algemene graven),
sub 3, de toevoeging “vanaf de datum van laatste bezorging” als overbodig wordt geschrapt.
Afdeling PZ
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen commissie Infrastructuur en Ruimte van 7 april 2015 inzake
bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75 (2015-02151).
Besluit
1. De raad antwoord conform de bijgevoegde ontwerp-raadsbrief te geven op de vragen gesteld
tijdens de vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte van 7 april 2015 inzake het
bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75.
2. De portefeuillehouder te mandateren nog enkele redactionele aanpassingen aan te brengen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Raadsbrief Aandeelhouderschap afvalsturing (2015-02696).
Besluit
1. Bijgaande raadsbrief aanbieden voor de raad van 28 mei 2015.
2. De portefeuillehouder te mandateren nog enkele redactionele aanpassingen aan te brengen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Coöperatie Gastvrij Randmeren, begroting 2016 en jaarrapportage 2014 (2015-03992).
Besluit
1. Ingestemd met de jaarrapportage 2014 en de begroting 2016 van de Coöperatie Gastvrije
Randmeren.
2. De begroting 2016 en jaarrapportage 2014 van de Coöperatie Gastvrije Randmeren ter
informatie aanbieden aan de raad.
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5.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vervolg proces Markt (2014-12458).
Besluit
1. Kennis genomen van het beperkt bijgestelde distributieplanologisch onderzoek (15018460).
2. Het Concept Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Markt vastgesteld (15018462).
3. De aangepaste gebiedsexploitatieopzet met het uit de post onvoorzien, zoals opgenomen in het
Centrumplan, te dekken tekort vastgesteld (15018461).
4. Een verzoek aan de raad voor te leggen om voor dit project een coördinatiebesluit te nemen. Zie
raadsvoorstel (15018478) en raadsbesluit (15018476).
5. Het concept ontwerp beeldkwaliteitsplan opiniërend aan de raad voor te leggen.
6. De raad tevens bij voornoemd raadsvoorstel te informeren over:
a. het voorbereiden van het bestemmingsplan;
b. de aangepaste gebiedsexploitatie (met vertrouwelijke bijlage);
c. het beperkt bijgestelde distributieplanologisch onderzoek.
7. De aanduiding “horecapaviljoen” veranderen in “paviljoen” en de tekening in het raadsvoorstel
op enkele onderdelen aanpassen.

8.
6.

7.

De portefeuillehouder daarnaast te mandateren in het raadsvoorstel de passage inzake de
aanrijroute van vrachtwagens aan te passen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verbetervoorstel Horsterweg (2015-03515).
Besluit
1. Kennis genomen van de reactienota met betrekking tot de verbetervoorstellen voor de
Horsterweg en in te stemmen met de in het stuk geformuleerde reacties hierop.
2. Een besluit genomen over de aangepaste herinrichtingsvoorstellen voor de Horsterweg
3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van het bijgevoegde commissievoorstel
waarin tevens ingegaan wordt op uw besluiten over de flitspalennotitie en het
kentekenonderzoek naar het vrachtverkeer op de Horsterweg/Buitenbrinkweg.
4. De bewoners van de Horsterweg volgens bijgevoegde brief te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Brandstofverkooppunt Kolbaanweg en realisatie woningbouw Oude Telgterweg (2014-14151).
Besluit
1. Kennis genomenn van en in te stemmen met het uitplaatsen van het brandstofverkooppunt aan
de Oude Telgterweg naar de Kolbaanweg en daartoe het perceel aan de Kolbaanweg te
verkopen.
2. Kennis genomen van de ontwikkeling van woningbouw op de vrijkomende locatie aan de Oude
Telgterweg en daarvoor een bestemmingsplanwijziging op te starten.
3. Kennis genomen en in te stemmen met het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een
onbemand brandstofverkooppunt aan de Kolbaanweg en de ontwikkeling van woningbouw aan
de Oude Telgterweg (corsa 14067138).
4. Ingestemd met een werkbudget voor de uitwerking van de Kolbaanweg van € 30.000,00.
5. De raad voor te stellen in te stemmen met deze ontwikkelingen middels raadsvoorstel (corsa nr.
14067429). De financiele bijlage daarbij aanmerken als vertrouwelijk.
6. De raad voor te stellen om de ontwikkeling van het onbemande brandstofverkooppunt aan de
Kolbaanweg toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring
van geen bedenkingen noodzakelijk is (raadsvoorstel corsa nr. 14067429, raadsbesluit corsa nr.
14067430).
7. De portefeuillehouder te mandateren nog enkele redactionele aanpassingen aan te brengen.
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8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma GVVP (2015-03073).
Besluit
1.
Besloten de uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma GVVP 2015-2018, conform de
geselecteerde thema’s fiets, leefbaarheid & bereikbaarheid, openbaar vervoer,
verkeersveiligheid, parkeren en monitoring & onderzoek, en bijbehorende investeringen zoals
beschreven in het uitvoeringsprogramma GVVP.
2.
De raad voorstellen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma GVVP in de kadernota
2016 een bedrag van € 5.602.000,00 voor de periode 2015 - 2018 op te nemen, dat als volgt
is opgebouwd:

3.

9.

10.

 Thema Fiets € 860.000,00
 Thema Leefbaarheid & Bereikbaarheid € 1.885.000,00
 Thema Openbaar Vervoer € 2.000,00
 Thema Verkeersveiligheid € 1.403.000,00
 Thema Parkeren € 177.000,00
 Thema Monitoring & Onderzoek € 175.000,00
 Risicoreservering € 1.100.000,00
De raad voor te stellen in te stemmen met het dekkingsvoorstel van het extra benodigde
bedrag van € 3.701.000,00:

 Algemene reserve vrij besteedbaar
€ 3.456.000,00
 Reserve bovenwijkse voorzieningen
135.000,00
 Reserve grondexploitatie
60.000,00
 Stelpost volume-ontwikkelingen
50.000,00
Totaal
€ 3.701.000,00
Afdeling ONT
Onderwerp
Tussenrapportage onderzoek fase 1 omvorming peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang (201410488).
Besluit
1. Het onderzoek naar de omvorming van het peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang op basis van
de conclusies uit de tussenrapportage onderzoeksfase 1 omvorming peuterspeelzaalwerk naar
peuteropvang corsanummer 15018241 voort te zetten.
2. De commissie Samenleving & Maatschappij van 17 juni 2015 en de gemeenteraad van 2 juli
2015 te informeren over de stand van zaken onderzoek fase 1 omvorming peuterspeelzaalwerk
naar peuteropvang via bijgevoegde raadsbrief corsanummer 15018421.
Afdeling ONT
Onderwerp
Gunning digitaal dossier Stichting Jeugd Noord Veluwe (2015-03414).
Besluit
1. Het volgende gunningsproces inzake de aanbesteding voor de levering van cliëntendossiers in
gang te zetten:
a. Ingestemd met de voorlopige gunning inzake de aanbesteding voor de levering van cliënten
dossiers aan Topicus te Enschede.
b. Opdracht te geven aan heer S.C. van Goor, Coördinator Inkoop ISNV en T.L. van Noorloos,
beleidsmedewerker Jeugd gemeente Oldebroek voor het opstellen, ondertekenen en
verzenden van de gunning- en afwijzingsbrieven en voorts om al datgene te doen wat
noodzakelijk is om deze aanbesteding rechtmatig en definitief te kunnen gunnen.
c. Na het verstrijken van de Alcatel termijn (14 dagen) in te stemmen met de definitieve
gunning, onder de voorwaarde dat hiertegen geen bezwaar wordt aangetekend.
d. De overeenkomst aan te gaan met Topicus te Enschede door deze voor te leggen voor
ondertekening aan beide partijen.
e. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan de heer J.P. Wassens,
gemeentesecretaris gemeente Harderwijk.
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11.

12.

13.

14.

Afdeling ONT
Onderwerp
Bovenregionale samenwerking en inkoop specialistische zorg voor jeugd 2016 (2015-03595).
Besluit
1. De bovenregionale ambtelijke samenwerking tussen 7 Gelderse regio’s te contineren voor
2016 op het gebied van bovenregionale specialistische zorg voor jeugd.
2. Gezamenlijk met 6 Gelderse regio’s de inkoop 2016 te realiseren (excl. Rivierenland).
Afdeling ONT
Onderwerp
Verordeningen Participatiewet (2015-04198).
Besluit
1. De Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Ermelo en de toelichting
daarop ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. De Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Ermelo en de
toelichting daarop ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
3. De herziene Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente
Ermelo en de toelichting daarop ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad
onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Ermelo (14057410, beluit d.d. 27-112014);
4. De herziene Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 gemeente Ermelo en de toelichting
daarop ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad onder gelijktijdige Verordening
Individuele Inkomenstoeslag 2015 gemeente Ermelo (14057407, besluit d.d. 27-11-2014).
Afdeling ONT
Onderwerp
Zienswijze jaarrekening 2014, 1e begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 2016-2020 SDV
(2015-04381).
Besluit
1. De zienswijzen (zoals verwoord in bijgevoegde brief) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor
te leggen voor:
a. De Jaarrekening 2014, inclusief de goedkeurende verklaring van de accountant;
b. De 1ste begrotingswijziging 2015;
c. De meerjarenbegroting 2016 – 2020;
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze aan het Algemeen Bestuur van SDV – na
verwerking van enkele tekstuele aanpassingen - te verzenden, na eventuele wijzigingen naar
aanleiding van de zienswijze door de commissie Samenleving onder voorwaarde van definitieve
instemming van de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Strategische Uitvoeringsagenda 2015-2016 Economisch Programma (2012-08552).
Besluit
1. De Strategische Uitvoeringsagenda 2015 – 2016 (corsanr. 15018360) van het Economisch
Programma vastgesteld.
2. De raadsinformatiebrief Strategische Uitvoeringsagenda 2015-2016 van het Economisch
Programma (corsanr 15017223) – na verwerking van een enkele tekstuele aanpassing - vast te
stellen en aan te bieden aan de raad.
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15.

16.

Afdeling ONT
Onderwerp
Programmabegroting 2016 en voorlopige resultaten jaarrekening 2014 GGD NOG (2015-03612).
Besluit
1. De concept-Programmabegroting 2016 en de voorlopige resultaten jaarrekening 2014 conform
raadsvoorstel corsanummer 15017872 en raadsbesluit corsanummer 15017873 aan te bieden
aan de commissie Welzijn & Maatschappij van 17 juni 2015 en de raad van 2 juli 2016.
2. Voor 24 juni 2015 de separaat ter ondertekening voorgelegde zienswijze van de raad op de
concept- Programmabegroting 2016 schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van
de GGD NOG.
3. De stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG van 23 april 2015 voor kennisgeving
aan te nemen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Vaststellen Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan (ZAP) 2015-2020 (2015-04451).
Besluit
1. De raad voor te stellen:
a. Akkoord te gaan met de inhoud van het Zuiveringskring AfvalwaterketenPlan (ZAP) 20152020 van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en het waterschap Vallei en Veluwe
(WHEP);
b. Akkoord te gaan dat met het vaststellen van dit ZAP een tweede stap is gezet in het in 2010
vastgestelde stappenplan voor samenwerking in de afvalwaterketen op de Noord-Veluwe;
c. Het ZAP vast te stellen (wettelijk verplicht) als gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente
Ermelo conform artikel 4.22 van de Wet milieubeheer;
2. Het ZAP in handen te stellen van de agendacommissie met het verzoek dit plan ter vaststelling
aan de raad aan te bieden;
3. Akkoord te gaan met de finananciële gevolgen en dekking, bestaande uit:
d. met ingang van 2016 de BTW-component in de rioolheffing te verwerken;
e. met ingang van 2015 te kiezen voor de kapitaallastenmethodiek;
f. het structurele voordeel van € 498.000,00 in te zetten om het structurele begrotingstekort
terug te dringen;
4. De raad voor te stellen:
a. de ‘voorziening vervangingsinvesteringen GRP’ te wijzigen in ‘voorziening egalisatie
riolering’;
b. de ‘voorziening groot onderhoud GRP’ te wijzigen in ’voorziening groot onderhoud
riolering’;
c. de ‘voorziening groot onderhoud riolering’ alleen te laten dienen voor het periodieke groot
onderhoud van vijvers, waterpartijen en retentievijvers;
d. de beginstand van de ‘voorziening groot onderhoud riolering’ per 01-01-2015 te bepalen
op € 50.000,00 en het surplus te storten in de ’voorziening egalisatie riolering’;
e. de maximum stand van de ‘voorziening groot onderhoud riolering’ te bepalen op
€ 100.000,00;
f. de ‘bestemmingsreserve GRP’ op te heffen met ingang van 2015 en het saldo te storten in
de ‘voorziening egalisatie riolering’;
g. met het vaststellen van het ZAP 2015 de begrotingswijziging vast te stellen;
5. De budgettaire gevolgen mee te nemen in de Eerste Bestuursrapportage 2015/Kadernota 2016.
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17.

Afdeling PZ
Onderwerp
VNOG, jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 (2015-03856).
Besluit
1. Ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2016 van de VNOG.
2. Ingestemd met de jaarstukken 2014 van de VNOG.
3. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven haar zienswijze in
te brengen.
4. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de VNOG (15018656)
kenbaar te maken.
5. De budgettaire bijstellingen alsmede de voorgestelde dekking te verwerken in een
begrotingswijziging 2015.

Vastgesteld in de collegevergadering van 26 mei 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

