Nr. 15021387
Casenr. 2015-04913

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 juni 2015
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, locoburgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer J. van Eijsden, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 1 juni 2015.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 (2015-04653).
Besluit
1. Het jaarverslag 2014 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (kenmerk
15019807) met toelichting vast te stellen.
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden.
3. Akkoord te gaan met publicatie van de indicatoren uit het jaarverslag op de website
www.waarstaatjegemeente.nl.
Afdeling R&B
Onderwerp
Vervanging van het dak op sportcomplex Triade (2015-04838).
Besluit
1. Vooruitlopend op een nieuwe meerjarige subsidieovereenkomst met de Stichting Sport en
Sociaal-Culturele Accommodaties Triade en de vaststelling van de begrotingswijziging door de
raad € 75.631,70 uit te betalen voor de uitgevoerde vervanging van het dak in 2014.
2. De begrotingswijziging mee te nemen in de Tweede Bestuursrapportage 2015/Productbegroting
2016 – 2019.
Afdeling R&B
Onderwerp
Legalisatie bouwwerk Slagsteeg 43 (2015-04389).
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging ter legalisatie van het
bijbehorende bouwwerk aan de Slagsteeg 43.
2. Handhavend op te treden tegen het bouwwerk.
3. De verdere procedure onder mandaat van de beleidsondersteuner c.q. het afdelingshoofd
Realisatie en Beheer af te doen.
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5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvesting bijzondere basisschool De Klokbeker (2015-03012).
Besluit
1. Het gebouw van De Vlinderboom tot uiterlijk 1 januari 2017 aan Stichting VPCO voor
medegebruik door de bijzondere basisschool De Klokbeker, in gebruik te geven;
2. De kosten van het medegebruik komen voor rekening van Stichting VPCO;
3. Met het bestuur van de VCPO in gesprek gaan om – ter voorkoming van nieuwbouw scheefgroei in de huisvestingsbehoefte te voorkomen c.q. te corrigeren en een betere spreiding
over de diverse wijken te bereiken.
4. Uiterlijk 1 juni 2016 een besluit te nemen over een structurele oplossing van de
huisvestingsbehoefte van De Klokbeker.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidskaders regionaal bibliotheekwerk 2016 (2015-01796).
Besluit
1. In te stemmen met de lokale beleidskaders bibliotheekwerk 2016-2019 (15020574).
2. De lokale beleidskader bibliotheekwerk 2016-2016 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad (raadsvoorstel 15020657).
3. De regionale opdrachtformulering bibliotheekwerk 2016-2019 (15020482) vast te stellen.
4. De bibliotheek Noordwest Veluwe uit te nodigen om op basis van de gezamenlijke
opdrachtformulering door Harderwijk, Putten, Nunspeet en Ermelo een businessplan 2016-2019
en een (meerjaren)begroting op te stellen en deze voor 1 oktober in te dienen als
subsidieaanvraag 2016.
5. De directie van de bibliotheek met bijgaande brief 15020484 te informeren over uw besluit.
Afdeling ONT
Onderwerp
Noodwoningen Tonselse Veld (2014-12561).
Besluit
1. Eigenaren van de noodwoningen, die gelegaliseerd worden in het bestemmingsplan ‘Tonselse
Veld 2014’, een verplichting tot het treffen van voorzieningen op te leggen, waarbij de
geconstateerde gebreken binnen één jaar na het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan hersteld moeten zijn.
2. Geen dwangsom op te leggen.
3. De verplichting in te schrijven in het openbare register van het Kadaster.
Afdeling PZ
Onderwerp
Landgoed Kuiperhof (2015-02374).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek tot het wijzigen het bestemmingsplan Buitengebied Midden
West (vervolgens: BMW) ten aanzien van het landgoed Kuiperhof met betrekking tot het
woongebouw.
2. In te stemmen met het wijzigen van de aanduiding “W lh” Landhuis naar de mogelijkheid voor
drie vrijstaande woningen zonder aanpassing van het bestemmingsvlak Wonen, onder
voorbehoud bij instemming van de provincie Gelderland.
3. Als voorwaarde op te nemen dat de drie vrijstaande woningen niet groter mogen worden dan
600 m3 per woning en de grootte van de bouwgebouwen niet meer mag bedragen dan 85 m 2
(340 M3) per woning.
4. Het nieuwe erf moet passen binnen de karakteristiek van het beoogde landgoed, zoals
beschreven in het bestemmingsplan BMW.
5. De bepalingen uit de overeenkomst “Realisering nieuw landgoed Kuiperhof “ blijven
onverminderd van kracht met uitzondering van de bouwmogelijkheid van de nieuwe woningen.
6. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
7. Projectbudget van € 2000,00 vast te stellen voor externe kosten.
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9.

10.

Afdeling BV
Onderwerp
Normenkader 2015 (2015-04372).
Besluit
1. In te stemmen met het Normenkader 2015.
2. Dit ter vaststelling aan te bieden aan de Auditcommissie.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Mandaat vakantieperiode 2015 (2015-05102).
Besluit
1. De aanwezige collegeleden mandateren onder voorwaarden zoals genoemd in dit voorstel, tot
het nemen van collegebesluiten gedurende de weken 30, 31, 32, 33 en 34.
2. Deze gemandateerde collegebesluiten na de vakantieperiode in week 35 (25 augustus 2015)
bekrachtigen als voltallig college.

Vastgesteld in de collegevergadering van 16 juni 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

