Nr. 15020472
Casenr. 2015-04913

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 1 juni 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 26 mei 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Putterweg 2 te Ermelo (2015-03714).
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor het herbouwen van het gebouw de Witte
Herbergh op de locatie Putterweg 2 te Ermelo onder de voorwaarde dat de extra
parkeerplaatsen, die nodig zijn voor de realisatie van het bouwplan, op eigen terrein worden
gerealiseerd. Deze voorwaarde geldt ook voor de functie die in de kelder van het gebouw wordt
gerealiseerd. Deze functie dient in overeenstemming te zijn met het bestemmingsplan.
2. Gemeentegrond op het voorterrein van het gebouw de Witte Herbergh (conform afbeelding 3)
tegen de getaxeerde waarde te verkopen aan KS en Vandenbrink Retail Holland bv en de
teamcoördinator van het team Beheer en Grondzaken daarvoor te mandateren, zodat het
bestaande parkeerterrein op het voorterrein geheel bij het gebouw de Witte Herbergh komt te
horen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Uitnodiging Zorggroep Noordwest-Veluwe voor studiereis naar (2015-04878).
Besluit
1. De studiereis kan geaccepteerd worden.
2. De kosten voor de deelnemende collegeleden en ambtenaren komen ten laste van de gemeente.
3. De kosten voor de gemeente beperken tot maximaal 2 per categorie (bestuur en ambtenaren).
Bij een grotere deelname het meerdere omslaan over alle gemeentelijke deelnemers.
4. De raad hiervan in kennis te stellen.
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4.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Livegang sociaal intranet (2015-04488).
Besluit
1. Kennis genomen van de livegang van het sociaal intranet en de daarbij behorende spelregels:
a. Alleen toegankelijk voor zakelijk gebruik
b. Niet mailen, maar delen; niet delen?, ga mailen.
2.

3.

De mate waarin en de wijze waarop raadsleden en beëdigde raadsvolgers/commissieleden
toegang krijgen tot het sociaal intranet in een later stadium te regelen door de colleges en nadat
hierover (via de griffiers) met de raad (het fractievoorzittersoverleg) overleg heeft
plaatsgevonden.
Nagaan of m.b.t. punt 2 een gezamenlijk voorstel voor de drie gemeenten kan worden
voorbereid.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 juni 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

