Nr. 15019687
Casenr. 2015-04375

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 19 mei 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Telgterweg 267 (2014-13777).
Besluit
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Telgterweg 267” (15019291, 15019300,
15019302, 13045959, 15018984, 13045962, 13045965, 14006542) en de “Nota van inspraak
bestemmingsplan Telgterweg 267” (15010755) en beiden met het ontwerp raadsbesluit
(15018724) gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2. Te starten met de procedure hogere grenswaarde wegverkeer o.g.v. Wet geluidhinder voor dit
ontwerpbestemmingsplan Telgterweg 267 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
wegverkeer (15008752) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
3. Ingestemd met de eerste allonge (15016942) op de anterieure overeenkomst Telgterweg 267
(13034605).
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
5. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (15019214) op de hoogte te stellen van de ter
inzagelegging.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld (2015-01867).
Besluit
1. Bijgaande raadsbrief 15019298 naar aanleiding vragen gesteld in de commissie Ruimte en
Infrastructuur van 12 mei 2015 aan de raad te verzenden.
2. De naar aanleiding van deze brief gewijzigde nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen 14064343 opnieuw vast te stellen.
3. De portefeuillehouder wordt gemandateerd nog enkele redactionele wijzigingen aan te brengen.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Plan van aanpak Calluna en Wethouder Balverszaal en aanvraag voorbereidingskrediet (2015-00176).
Besluit
1. Vastgesteld het gewijzigde Project Initiatief Document (15000802).
2. Kennis genomen van het concept Plan van Aanpak (15019771).
3. Ingestemd de onderzoeksopdracht te beperken tot een tweetal “bouwkundige” en een drietal
“beheersmatige” opties.
4. Na de opiniërend behandeling in de raadscommissie Samenleving het Plan van Aanpak waar
nodig aan te passen en definitief vast te stellen.
5. De Raad voor te stellen van de in de begroting reeds beschikbare kredieten (7370330 50% en
7370336 50%) € 100.000,00 vrij te geven voor de voorbereiding en dit te betrekken in de
eerstvolgende Bestuursrapportage 2015.
6.
Vooruitlopend op het vrijgeven van het voorbereidingskrediet door de Raad de uitvoering alvast
ter hand te nemen.
7.
Ingestemd met bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel (15019612).
8. Na de eerste behandeling in uw college de secretaris verzoeken de O.R. te informeren over dit
voorstel en het Plan van Aanpak.
Afdeling R&B
Onderwerp
Subsidieregeling Begrazing Ermelosche heide 2015 (2015-04652).
Besluit
1. De ‘subsidieregeling Begrazing Ermelosche heide 2015’ (ref. 15019312) vastgesteld.
2. In de tweede bestuursrapportage e.e.a. budgettair te verwerken.
3. De budgetten over 2014 en het 1e halfjaar 2015 nu ineens uit betalen.
4. Aan de stichting een excuusbrief te sturen.
Afdeling BV
Onderwerp
Vaststelling jaarrekening 2014, gewijzigde begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2019
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (2015-03534).
Besluit
1. Kennis genomen van de vastgestelde jaarrekening 2014, gewijzigde begroting 2015 en
Meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.
2. De vastgestelde jaarrekening 2014, gewijzigde begroting 2015 en Meerjarenbegroting 20162019 van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe ter kennisname aanbieden aan de Raad.
3. De financiële gevolgen verwerken in de administratie van Ermelo.
Afdeling BV
Onderwerp
Verzoek om vergoeding nadeel namens mevr. Hop van That’s It in Ermelo, ingediend door Evert
Renden Administratie in verband met de herinrichting van de Stationsstraat (2015-00250).
Besluit
1. Verzoek afgewezen van That’s It in Ermelo om vergoeding nadeel i.v.m. herinrichten van de
Stationsstraat.
2. Ondernemer op de hoogte te stellen van dit besluit door het versturen van de brief met het
kenmerk 1501838.
Afdeling BV
Onderwerp
Verzoek om vergoeding nadeel door Koping Flora in Ermelo in verband met de herinrichting van de
Stationsstraat (2014-14371).
Besluit
1. Verzoek van Koping Flora in Ermelo om vergoeding nadeel i.v.m. herinrichten van de
Stationsstraat af te wijzen;
2. Ondernemer op de hoogte stellen van dit besluit door het versturen van de brief met het
kenmerk 15018377.

pagina

3 van 3

9.

10.

11.

12.

Afdeling BV
Onderwerp
Verzoek om vergoeding nadeel door de Natuurwinkel in Ermelo in verband met de herinrichting van
de Stationsstraat (2014-12920).
Besluit
1. Verzoek van de Natuurwinkel in Ermelo om vergoeding nadeel i.v.m. herinrichten van de
Stationsstraat af te wijzen.
2. Ondernemer op de hoogte te stellen van dit besluit door het versturen van de brief met het
kenmerk 15018376
Afdeling PZ
Onderwerp
Aanwijzen Hoeve Kindergoed als trouwlocatie (2014-14054).
Besluit
Hoeve Kindergoed per eerste van de nieuwe maand na het collegebesluit aan te wijzen als
huwelijkslocatie van de gemeente Ermelo.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Actualiteiten Gemeenschappelijke Regelingen (2015-04646).
Besluit
De raadsbrief met enkele aanvullingen aanbieden aan de raad.

Stand van zaken projecten Strategische Alliantie Veluwe Noord kort benoemen

Datum raadsledenbijeenkomst Berenschot 17 juni 2015 (voorafgaand aan cie S&M) vermelden.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Eindrapport Sterk bestuur in Gelderland (2015-04690).
Besluit
Kennis genomen van de veertien adviezen van de adviescommissie Sterk bestuur in Gelderland en
provinciale besluitvorming af te wachten.

Vastgesteld in de collegevergadering van 1 juni 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

