BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 september 2015
Nr. 15029455
Casenr. 2015-06758

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester (m.u.v. punt 4);
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;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris.
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 9 juli 2015 (extra vergadering)
Besluitenlijst vergadering van 9 juli 2015 (extra vergadering i.v.m. raad)
Besluitenlijst vergadering van 14 juli 2015
Besluitenlijst vergadering van 21 juli 2015
Besluitenlijst vergadering van 21 juli 2015
Besluitenlijst vergadering van 4 augustus 2015
Besluitenlijst vergadering van 11 augustus 2015
Besluitenlijst vergadering van 18 augustus 2015
Besluitenlijst vergadering van 25 augustus 2015
Besluit
1. De besluitenlijsten vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
2. Punt 6 d.d. 4 augustus 2015 (start fase 2 Meerinzicht) opnieuw agenderen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitbreiding openbare basisschool De Cantharel met noodlokaal (2015-05248).
Besluit
1. Voor de huisvesting van de 6e leerlingengroep medegebruik in de Beatrixschool aan te bieden.
2. De bouwkundige aanpassing in openbare basisschool De Cantharel niet te vergoeden.
3. De kosten voor de huur van een sportzaal in Triade niet te vergoeden.
4. Het verzoek om de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor een leerlingengroep te
vergoeden, mee te nemen in de procedure voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen
2016.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvesting De Sterrenschool (2015-06004).
Besluit
1. Het plaatselijk herstel van de buitenkozijnen van De Sterrenschool te bekostigen.
2. Na controle op de uitgevoerde werkzaamheden en overlegging van de facturen maximaal
€ 16.600,00 beschikbaar te stellen.
3. De financiële gevolgen in de begrotingswijziging 2015 te verwerken.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Opdrachtverstrekking externe projectleiding Huis voor Bestuur en Cultuur (2015-06075).
(Besproken buiten aanwezigheid van burgemeester Baars)
Besluit
1. In te stemmen met de offerte van HEMM / Stimuland voor de invulling van de externe
projectleiding voor de ontwikkeling van het Huis voor Bestuur en Cultuur (16 juli 2015, corsa
15027596).
2. In te stemmen met het door de stuurgroep Huis voor Bestuur en Cultuur gedane voorstel de
opdracht aan HEMM / Stimuland te verstrekken.
3. Het document in overeenstemming brengen met het eerder genomen besluit over de instelling
van een klankbordgroep en over de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Mandatering Huisvestingswet (2015-06606).
Besluit
Met ingang van 1 juli 2015:
1. de directeur van woningcorporatie UWOON overeenkomstig artikel 12, lid 1 van de
Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2015 te mandateren tot besluiten omtrent het
verlenen van huisvestingsvergunningen;
2. de regionale urgentiecommissie overeenkomstig artikel 12, lid 2 van genoemde verordening te
mandateren tot besluiten omtrent het verlenen van urgentie;
3. bijgaande twee brieven na ondertekening te verzenden aan betrokkenen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Informatie Woningwet en prestatieafspraken (2015-06343).
Besluit
1. Kennis te nemen van de per 1 juli jongstleden landelijk geïmplementeerde ‘herziene” Woningwet
2015.
2. Kennis te nemen van het document “Woningwet en prestatieafspraken” (corsa nr. 2015-06343,
nr. 15029594).
3. Bijgaande raadsbrief voor te leggen aan de gemeenteraad. De portefeuillehouder krijgt het
mandaat om m.b.t. het onderdeel nieuwbouwprogrammering nog enkele redactionele
aanpassingen aan te brengen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording brief aan gemeenteraad d.d. 11 mei 2015 inzake functiewijziging op perceel
Hessenmeer 20 (2015-04474).
Besluit
1. Het verzoek, ingekomen bij de gemeenteraad op 11-05-2015 inzake functieverandering op het
perceel Hessenmeer 20, af te wijzen.
2. De concept antwoordbrief (15028364) in handen te stellen van de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Wijzigingen programma Trefpunt fase 3 (2015-03850).
Besluit
Raadsbrief conform ontwerp aan te bieden aan de raad.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q2 2015 (2015-05894).
Besluit
1. Kennis te nemen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q2 2015’ van programmamanager aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q2 2015’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten te behandelen.
3. In te stemmen met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het tweede kwartaal 2015’ door college aan raad. Deze raadsbrief aanvullen
met een passage over de actualiteit/het tijdsverloop i.v.m. zomervakantieperiode. Verder bij de
4e bullet de laatste zin verwijderen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Jaarverslag 2014 Gelders Genootschap Ermelo (2015-06325).
Besluit
Het jaarverslag 2014 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (kenmerk 15027151) ter kennisname
aanbieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID Programma “naar een duurzaam Ermelo” 2016-2020 (2015-05425).
Besluit
1. Het project initiatief document Naar een duurzaam Ermelo 2016-2020 vaststellen.
2. Voor het opstellen van het programma een budget beschikbaar stellen van €35.000,00 voor
ondersteunende en organisatorische activiteiten.
3. De €35.000,00 voor 50% te dekken uit bestemmingsreserve klimaatuitvoeringsprogramma en
50% uit de post centrale inhuur.
4. De raad het project initiatief document ter informatie toe te sturen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Ontwerp verkeersbesluit geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Stakenbergweg en de Oude
Zwolseweg (2015-06957).
Besluit
In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring
voor vrachtauto’s op de Stakenbergweg (in lijn met besluit gemeente Nunspeet) en de Oude
Zwolseweg.
Afdeling PZ
Onderwerp
Principeverzoek Telgterweg 307 te Ermelo (2015-06355).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het wijzigen van de bestemming op de locatie
Telgterweg 307 te Ermelo;
2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek zoals ingediend en de initiatiefnemer conform
bijgevoegde ontwerp-brief informeren over alternatieve mogelijkheden.
Afdeling PZ
Onderwerp
Petitie “hek om schoolplein Julianaschool” (2015-06667).
Besluit
1. Het verzoek om het plaatsen van een hek om het schoolplein van de Julianaschool af te wijzen.
2. De afwijzing kenbaar te maken met bijgevoegde brief (15028999)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Afdeling PZ
Onderwerp
Beslissing op bezwaar Stationsstraat 24 (2015-00710).
Besluit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 30 juli 2015, kenmerk 15025832,
integraal over te nemen.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het besluit van 19 december 2014, kenmerk 14068823, in stand te houden.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststellen toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (2015-04004).
Besluit
1. Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 vast te stellen conform document 15016286.
2. Omgevingsvergunningen voor de activiteit ´het (ver)bouwen van een bouwwerk´ te toetsen
conform de vastgestelde toetsmatrix.
Afdeling PZ
Onderwerp
Ontheffing winkeltijden (2015-02223).
Besluit
Geen ontheffing winkeltijden verlenen aan Kampeerwereld Hendriks voor de zondagen 6 en 13
december 2015.
Afdeling BV
Onderwerp
Plan van aanpak herziening toeristen- en forensenbelasting 2015 (2015-05890).
Besluit
1. In te stemmen met het plan van aanpak herziening forensen- en toeristenbelasting 2015 met
daarin opgenomen de onderzoeksvragen, de planning, het overleg en draagvlak en de
projectgroep / tijdsbeslag / benodigde middelen.
2. Tevens de werkgroep de opdracht geven om het onderzoek uit te voeren en het rapport in
december 2015 op te leveren. Op basis van een daarover vervolgens in te nemen
collegestandpunt zal alsdan een voorstel aan de raad worden gedaan, waarvan de uitkomsten
zullen worden verwerkt in de Kadernota 2017.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Ondersteuning bestuur en management (2014-06351).
Besluit
1. Het Bestuurssecretariaat uit te breiden met 0,5 fte.
2. De secretariële ondersteuning voor het afdelingshoofd Publiekszaken te betrekken bij de
herschikking van de formatie van de afdeling Publiekszaken.
3. Te voorzien in de dekking binnen de huidige formatie/bezetting.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Project Sterk Bestuur – reactie van GS op het advies van de commissie De Graaf (2015-04690).
Besluit
1. Kennis te nemen van de reactie van GS op het advies van de commissie De Graaf.
2. De Statenbrief (15029794) aan te bieden aan de raad voor de lijst van ingekomen stukken.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Onderzoek rekenkamercommissie naar de publieke dienstverlening (2015-05662).
Besluit
1. Kennis te nemen van de start van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de publieke
dienstverlening in Ermelo;
2. Kennis te nemen van de onderzoeksopzet (15028740).
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22.

23.

24.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Regiocontract 2012-2015 (2015-06387).
Besluit
Kennis te nemen van de brief van de RNV.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
16e Wijziging Samenwerkingsregeling Noord Veluwe, afvalsturing Friesland (2015-06180).
Besluit
Kennis te nemen van de brief van de RNV.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Vaststelling Jaarrekening 2014 en Begroting 2016 RNV (2015-05900).
Besluit
Kennis te nemen van de brief van de RNV.

Vastgesteld in de collegevergadering van 8 september 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

