Nr. 15028469
Casenr. 2015-06562

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 augustus 2015
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
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
Openbaar deel
1.

Afdeling ONT
Onderwerp
Projectvoortgang Westflank (vervolgadvies) (2015-01041).
Besluit
1. Te besluiten om het vorige raadsvoorstel d.d. 12 mei 2015 (met corsanummer 15015794) en
het bijbehorende ontwerp-raadsbesluit (met corsanummer 15015795) in te trekken en deze
stukken te vervangen door de onder 2 genoemde stukken en de raad dit kenbaar te maken door
een raadsbrief.
2. Daartoe ingestemd met bijgaande raadsbrief (met corsanummer 15027447) en met het
vervangende raadsvoorstel d.d. 4 augustus 2015 (met corsanummer 15026387) en het
bijbehorende ontwerp-raadsbesluit (met corsanummer 15027445).
3. Kennis genomen van de Natuurtoets voor de Westflank, de aanbevelingen hieruit over te nemen,
en te besluiten dit ter kennisname te brengen van de raad.
4. Kennis genomen van het schetsontwerp van een fietspad/parallelweg via de Oude Nijkerkerweg
tesamen met bijbehorende afwegingsmatrix en dit ter kennisname van de raad te brengen met
vermelding dat uw college heeft gekozen voor de oplossing van een fietspad door het bos.

2.

Afdeling PZ
Onderwerp
Visie op dienstverlening (2015-00448).
Besluit
1. Voorlopig ingestemd met het “Werkprogramma dienstverlening Publiekszaken 2015-2020” in
afwachting van de behandeling door de raad van de “Visie op dienstverlening 2015-2020”.
2. De “Visie op dienstverlening 2015-2020” door middel van bijgaande raadsbrief in handen stellen
van de raad en de raad de gelegenheid geven daarop desgewenst zijn zienswijze te geven.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Telgterweg 267 (2015-06255).
Besluit
1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het
bestemmingsplan Telgterweg 267 (15026809).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Telgterweg 267, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0223.BPtelgterweg267-0401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen
(15027683, 15027681, 15027687, 15027689).
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Telgterweg 267 vast te stellen.
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten
worden.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar van G. Elsing (2015-04315).
Besluit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften integraal over te nemen.
2. Het bezwaarschrift van de heer G. Elsing niet-ontvankelijk te verklaren.
Afdeling BV
Onderwerp
Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften (2015-04383).
Besluit
1. Kennis genomen van het jaarverslag 2014 van de Commissie voor bezwaarschriften.
2. Ingestemd met de aanbevelingen van de commissie uit het jaarverslag 2014.
3. Het jaarverslag 2014 ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.
VERVALLEN
Stafeenheid S&C
Onderwerp
3e Begrotingswijziging 2015 GR Meerinzicht (2015-06318).
Besluit
De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 3e
begrotingswijziging Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden (2015-06254).
Besluit
1. Ingestemd met de voorgestelde aanwijzing van de vermelde personen tot loco-secretaris in de
daarbij vermelde volgorde.
2. Kennis genomen van de onderlinge (flexibele) vervangingsregeling van de afdelingshoofden.
3. Het besluit te publiceren op intranet en ter kennis te brengen van de OR.

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,

