Nr. 15025004
Casenr. 2015-05916

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 07 juli 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 (afwezig bij de agendapunten 9 en 10)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (afwezig bij agendapunt 12)
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 30 juni 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Toekomstmogelijkheden Sociale Werkvoorziening (2015-05893).
Besluit
1. Kennis genomen van bijgevoegde rapport “Vervolgonderzoek mogelijkheden toekomstige SWuitvoering Noord Veluwse gemeenten”, Berenschot 9 juni 2015 (15024926); presentatie van
Berenschot aan de gezamenlijke gemeenteraden (15024928), het voorlopig ambtelijk advies
(15024927).
2. Wethouder Heutink te vragen begin september een moment te organiseren om dit onderwerp
uitgebreid te bespreken.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID Cultuurnota 2015 (2015-05838).
Besluit
Het project initiatief document Cultuurnota 2015 is vastgesteld.
Afdeling PZ
Onderwerp
Aangepaste situatie parkeren Witte Herbergh, Putterweg 2 (2015-03714).
Besluit
1. Ingestemd met de aangepaste situatie bij de Witte Herbergh, zodat het parkeren op eigen
terrein mogelijk wordt gemaakt.
2. S.v.p. nagaan of de opgenomen verbeelding past binnen de bestaande eigendomsverhoudingen.
3. De aanvrager door middel van een brief (kenmerk 15023282) hiervan op de hoogte te stellen en
aan te geven dat het bouwplan verder kan worden uitgewerkt, zodat een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend kan worden.
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5.

Afdeling PZ
Onderwerp
Ontwerp bestemmingsplan Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48 (2014-07151).
Besluit
1. Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48” en het
ontwerp raadsbesluit (15024508) gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2. Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit
ontwerpbestemmingsplan “Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48” en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarde (15024505) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
4. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (15024343) op de hoogte te stellen van de ter
inzagelegging.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 juli 2015.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

