Nr. 15025883
Casenr. 2015-05916

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 juli 2015

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (m.u.v. agendapunt 6)
Afwezig (met kennisgeving):
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 7 juli 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (2015-05215).
Besluit
1. Ingestemd met de invulling van de rol en taakopvatting van de Adviesraad Sociaal Domein
Ermelo zoals beschreven in bijgaande notitie (15024188).Hierbij gaat het college er vanuit, dat
de Adviesraad zich vooral concentreert op (ontwikkeling van nieuw) beleid en niet zozeer op de
uitvoering daarvan.
2. Ingestemd met de nieuwe naamgeving: Adviesraad Sociaal Domein Ermelo.
3. Ingestemd met het nieuwe profiel voor leden van de Adviesraad.
4. Ingestemd met een eigen website die door de Adviesraad beheerd wordt als
communicatiemiddel naar de achterban en inwoners van Ermelo.
5. Het budget van de Adviesraad structureel op te hogen met € 3.000 t.b.v. de inhuur van een
notulist.
6. Dit te dekken uit het budget woonvoorzieningen van de WMO.
7. De voorzitter met een afvaardiging van de Adviesraad uitnodigen voor een kennismaking met
het college.
Afdeling ONT
Onderwerp
Benoeming twee leden Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (2015-05848).
Besluit
1. Dhr. T. van den Boom te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo per 1
augustus 2015.
2. Mevrouw L. Lichtenberg te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo per 1
augustus 2015.
3. Voortaan s.v.p. de Curricula Vitae van betrokkenen bij het voorstel voegen.
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4.

5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Klachtenbemiddelaar Sociaal Domein (2015-05987).
Besluit
1. De raad te informeren over de uitvoering van de opdracht klachtenbemiddelaar sociaal domein
door Stichting Zorgbelang Gelderland en bijbehorend communicatieplan.
2. Hiertoe de raadsbrief (15025425) – enigszins gewijzigd -vast te stellen en ter kennisname toe te
zenden aan de Raad.
3. Hiermee de motie (15025430) als uitgevoerd te beschouwen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Economische prognoses Ermelo 2015 (2015-05985).
Besluit
Kennis genomen van de economische prognoses voor Ermelo door Rabobank Economisch
Onderzoek.
Afdeling ONT
Onderwerp
Groevenbeek Klassiek (2015-04949).
(besproken in afwezigheid van A. Weststrate).

7.

Besluit
1. Een eenmalige subsidie van € 5.000,00 toekennen voor de organisatie van een evenement in
2015 door de Stichting Groevenbeek Klassiek.
2. Het verzoek om opgenomen te worden in de lijst met evenementen waarvoor een
subsidieplafond geldt, aan te houden.
3. Het bestuur van de Stichting Groevenbeek Klassiek via bijgevoegde brief te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Inpassing rioolwaterberging Het Trefpunt (2015-00306).
Besluit
1. De landschappelijke inpassing van de rioolwaterberging conform het ontwerp in het rapport
‘Landschappelijke inpassing riooloverstort Ermelo’ (15016684) te realiseren;
2. De landschappelijke inpassing van de rioolwaterberging ook langs de Hoenderweg en
gedeeltelijk Kalkoenweg door te zetten;
3. De overkapping met zonnepanelen van de rioolwaterberging conform het ontwerp in het rapport
‘Exploitatie PV-installatie’(15016695) gezien de hoge onrendabele investering niet te realiseren;
4. De noodzakelijke ruimtelijke procedure om de parkeer lob te verleggen mee te nemen in een
procedure art. 2.12 lid 1onder a sub 2 (kruimelgevallenregeling);
5. De noodzakelijke ruimtelijke afwijkingsprocedure (uitgebreide) om de rioolwaterberging
definitief in te passen op te starten en de raad voor te stellen om dit voornemen toe te voegen
aan de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
noodzakelijk is;
6. De afspraken met UWOON in een overeenkomst te bekrachtigen – onder voorbehoud van
instemming gemeenteraad - en hiertoe een overleg op te starten;
7. De raad voor te stellen de kosten van de landschappelijke inpassing van € 66.000,00 te dekken
uit de voorziening egalisatie riolering en deze budgettaire consequenties te verwerken bij de
eerstvolgende Bestuursrapportage 2015;
8. De kosten van de ruimtelijke procedures te bekostigen uit het eerder beschikbare gestelde
budget voor Onderzoek & Ontwerp (B&W Besluit, 15001528);
9. Ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel (15020338) en raadsbesluit (15024766).
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8.

9.

10.

11.

Afdeling ONT
Onderwerp
Wijzigingsplan Looweg 10 en 12 (2015-05852).
Besluit
1. Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan “Looweg 10 en 12” (15025697, 15025702,
15025675) en dit plan met het ontwerp collegebesluit (15025676) gedurende zes weken ter
inzage leggen.
2. Het verzoek van de heer C.W.E. Meijer om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid voor
permanente bewoning van recreatiewoning Looweg 10 kavel 29 integraal mee te nemen in het
wijzigingsplan “Looweg 10 en 12” en de heer C.W.E. Meijer hiervan schriftelijk (15025365) op de
hoogte te brengen.
3. Kosten niet te verhalen in de vorm van een anterieure overeenkomst of grondexploitatieplan.
4. Geen leges te heffen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Locatieonderzoek Crematorium gemeente Harderwijk (2015-05354).
Besluit
1. Kennis genomen van de brief van de gemeente Harderwijk betreffende een locatiestudie naar
een crematorium in het grensgebied met Ermelo (15025346).
2. Met bijgaande brief 15025305 het college van Harderwijk dringend te vragen af te zien van deze
locatie voor een crematorium.
3. Een afschrift van deze brief ter kennisname naar de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Gelders programma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (2015-05294).
Besluit
Kennis genomen van het Gelders programma Omgevingsbeleid 2015-2018.
Afdeling PZ
Onderwerp
Langste ontbijttafel Ermelo (2015-05810).
Besluit
1. Aan de Rotary Club Ermelo een subsidie beschikbaar te stellen van € 2.500,00 als dekking voor
kosten die betrekking hebben op het vergunningenproces en de verzekeringen.
2. De omleidingsroute die noodzakelijk is voor het organiseren van het evenement alsmede de
plaatsing van de daarvoor beschikbare borden door de gemeente te laten uitvoeren.
3. Het verwijderen of legen van de vuilcontainers alsmede ook het schoonmaken van de
Stationsstraat door de gemeente te laten uitvoeren.
4. Aan te geven aan de Rotary Club Ermelo, dat de gemeente wel partner is in het event, maar dat
deze volledig valt onder de verantwoordelijkheid van Rotary Club Ermelo.
5. Aan te geven aan de Rotary Club Ermelo, dat de gemeente niet garant staat voor de financiën
van het evenement, maar in beginsel wel bereid is om – indien de financiering op basis van
sponsoring nagenoeg “rond” is – een bescheiden aanvullende bijdrage te leveren ten laste van
het budget dat is gereserveerd voor de ingebruikname van het vernieuwde centrum.
6. Een en ander schriftelijk aan de Rotary berichten.

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

