Nr. 15024144
Casenr. 2015-04913

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W van 30 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 (niet aanwezig bij de agendapunten 19 en 20)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 24 juni 2015.
Advies
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling AONT/TPP
Onderwerp
Projectplan Huis voor Bestuur en Cultuur (2015-04258)
Advies
1. Het Projectplan Huis voor Bestuur en Cultuur (15017482) is vastgesteld.
2. Ingestemd met het financiële dekkingsvoorstel (zie separaat mailbericht).
3. Ingestemd met de samenstelling van de projectorganisatie.
4. Ingestemd met de raadsbrief (15019972) en deze aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen.
5.
De raadsbrief aanvullen met een passage over de voorlopige dekking van de eerder
geëffectueerde aankoop van de Vriendschap en met een kanttekening over het uiteindelijk
benodigde investeringsbedrag.
Afdeling APZ
Onderwerp
Vragen mobiele bereikbaarheid alarmnummer 112 (2015-05560)
Advies
1.
De fractie van het CDA met een kleine tekstuele aanpassing te beantwoorden conform
bijgaande brief.
2.
Een afschrift van deze brief ter kennisname aan de overige raadsleden te zenden.
Afdeling APZ
Onderwerp
Vergadering Algemeen Bestuur VNOG 1 juli 2015 (2015-05669)
Advies
Kennis genomen van het ambtelijk advies/aandachtspunten voor de burgemeester (15023789).
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling APZ
Onderwerp
Vaststellen anterieure overeenkomst functieverandering Oude Telgterweg 243-245 en
Telgterengweg 45 (2015-02905)
Advies
Ingestemd met de anterieure overeenkomsten voor het bouwen van twee maal twee woningen in het
kader van functieverandering aan de Oude Telgterweg 243/245 en Telgterengweg 45 (15012249 en
15012098)
Afdeling APZ
Onderwerp
Anterieure overeenkomst Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48 (2014-07800)
Advies
Ingestemd met de anterieure overeenkomsten voor het bouwen van in totaal zeven woningen in het
kader van functieverandering aan de Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48 (14031729
en15014013).
Afdeling APZ
Onderwerp
Zeeweg 23 (2015-04391)
Advies
1. Kennis genomen van het principeverzoek om vier recreatiewoningen op het recreatiepark aan de
Zeeweg 23 te slopen in ruil voor één reguliere woning aan de Korpersteeg.
2. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek zoals ingediend.
3. Wel de bereidheid uitspreken om te komen tot een totale herstructurering van het gehele park
conform het beleidskader van het project Vitale vakantieparken.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Kampvelderweg naast nr. 20 te Ermelo (2015-04245)
Advies
1. Kennis genomen van het verzoek voor het veranderen van de bestemming Bedrijf naar Wonen en
het realiseren van één woning op de locatie Kampvelderweg naast 20 te Ermelo.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming
Bedrijf naar Wonen en het realiseren van één woning op de locatie Kampvelderweg naast 20 te
Ermelo onder bepaalde voorwaarden.
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
4. Projectbudget van € 2.000,00 vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Konijnenwal 20 te Ermelo (2015-04165)
Advies
1. Kennis genomen van het verzoek voor het veranderen van de agrarische bestemming naar
wonen en het realiseren van 2 woningen op de locatie Konijnenwal 20 te Ermelo;
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar wonen en het realiseren van 2 woningen op de locatie Konijnenwal 20 te
Ermelo onder bepaalde voorwaarden.
3. De sloopbank beschikbaar stellen voor dit initiatief.
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
5. Projectbudget van €2.000,00 vast te stellen voor externe kosten.
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10.

11.

12.

13.

Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Jhr. Dr. Sandbergweg 47 te Ermelo (2015-04165)
Advies
1. Kennis genomen van het verzoek voor het veranderen van de agrarische bestemming naar
wonen en het realiseren van 1 woning op de locatie Jhr. Dr. Sandbergweg 47 te Ermelo.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar wonen en het realiseren van 1 woning op de locatie Jhr. Dr. Sandbergweg 47
te Ermelo.
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
4. Projectbudget van €2.000,00 vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling APZ
Onderwerp
Buitenbrinkweg 32 en Horster Zoomweg 22 (2015-05118)
Advies
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om het werkgebouw aan de Horster Zoomweg 22 om
te zetten naar een woning met mantelzorg.
2. Twee noodwoningen als verevening in te zetten om het bedrijfsgebouw als woning te
bestemmen.
3. Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een schuur bijgebouw van 400 m2 aan de
Buitenbrinkweg 32, maar wel aan een schuur van 400 m2 met een zelfstandige lichte
bedrijfsbestemming voor opslagdoeleinden (zonder milieuzonering);
4. De portefeuillehouder te mandateren in deze casus tot een passende eindoplossing te komen.
5. Deze toezegging 1 jaar geldig te verklaren.
6. Projectbudget van €2.000,00 vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling AONT
Onderwerp
Afronding Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (2015-05083)
Advies
1. Rapport Toekomstscenario Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ) (corsanummer 15021152)
voor kennisgeving aangenomen.
2. Op basis daarvan Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam af te ronden.
3. In een laatste EOZ-bijeenkomst de projectgroep EOZ te ontbinden, inclusief decharge voorzitter
en secretaris.
4. Aan deze bijeenkomst een diner te koppelen ter afronding van het project en ter waardering van
de inzet van de deelnemers de afgelopen jaren.
5. Geen invulling te geven aan het advies van Twynstra Gudde om een bestuurlijke bijeenkomst te
organiseren om gedeelde ambities en daarbij passende vorm vast te stellen.
6. Gemeenteraad hierover te informeren via een door de portefeuillehouder op onderdelen
aangevulde/aangepaste conceptraadsbrief.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Evaluatie combinatiefunctionarissen (2015-04400)
Advies
1. Ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport van Kennispraktijk.
2. Contracten en overeenkomsten met werkgevers en combinatiefunctionarissen sport te verlengen
en om te zetten naar buurtsportcoach.
3. De centrale coördinatie en aansturing van de buurtsportcoaches te verbeteren.
4. De gemeentelijke bijdrage in de financiering van de buurtsportcoaches, 40%, structureel in de
gemeentelijke begroting op te nemen; dit zolang de overige 60% gegarandeerd wordt door
externe partijen.
5. Structureel activiteitenbudget ad € 5.000,00, in de begroting op te nemen.
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14.

15.

16.

Afdeling ARB/TWR
Onderwerp
Rotonde Margrietschool: integratie BRP-maatregel (2014-10884)
Advies
1.
Besloten de bestaande riolering te vervangen, gelijktijdig met de aanleg van de rotonde
Margrietschool.
2.
De kosten te dekken uit de beschikbare kredieten BRP fase 1.
3.
Bij de 2e Bestuursrapportage 2015 een en ander budgettair te verwerken.
Afdeling AONT
Onderwerp
Beantwoording Adviesraad Sociaal Domein (2015-05710)
Advies
1.
Ingestemd met de beantwoording vragen van de adviesraad Sociaal Domein.
2.
Het antwoord toe te zenden aan zowel de Adviesraad, als de gemeenteraad via door de
portefeuillehouder op onderdelen aangevulde/aangepaste brieven.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Vaststelling pilotprojecten en aanzet gebiedsvisie Vitale Vakantieparken (2015-04757)
Advies
1. Ingestemd met de eerste aanzet voor een ruimtelijke visie voor de recreatiegebieden in Ermelo
conform bijgevoegde notitie (15023978).
2. De volgende vier projecten aan te wijzen als pilot in het kader van de kwaliteitsimpuls
verblijfsrecreatie:
- Bospark de Heivlinder
- Camping en chaletpark het Vossenhol
- Recreatievereniging ’t Jagershof
- Bungalowpark het Nijeveld en Van Genthof
3. Ingestemd met een nadere verkenning van de mogelijkheden om bungalowpark de Meidoorn
aan te wijzen tot pilot.
4. De raad te informeren over het opstarten van de pilotprojecten door middel van bijgevoegde
raadsbrief (15021940).
5. De betreffende eigenaren en ondernemers te informeren over de aanwijzing van de
pilotprojecten door middel van bijgevoegde brieven (15022233, 15022252, 15022261 en
15022263).

Vastgesteld in de collegevergadering van 7 juli 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

