Nr. 15032012
Casenr. 2015-06758

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 8 september 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 (m.u.v. punt 7 Procedurevoorstel Kleine Driehoek)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst collegevergadering van 1 september 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen van het CDA over De Schakel (2015-06549).
Besluit
1. Ingestemd met beantwoording vragen van de CDA-fractie over activiteitencentrum De Schakel.
2. Conceptbrief met nummer 15028966 te versturen naar de CDA-fractie met afschrift aan de
gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Raadsvoorstel Projectplan Huis voor Bestuur en Cultuur (2015-04258).
Besluit
1. Ingestemd met het raadsvoorstel Projectplan Huis voor Bestuur en Cultuur (opgesteld op basis
van - en ter vervanging van - de raadsbrief, zoals vastgesteld in de collegevergadering van
30 juni 2015) en dit aan de gemeenteraad voor te leggen (15031807).
2. De stukken aan te vullen/passen met:
een verwijzing naar de nieuwe werkwijze inzake planmatig werken en een korte verklaring
waarom dit voorstel nu in 2e instantie alsnog aan de raad wordt voorgelegd.
een eenduidige terminologie bij begrippen als PvA/projectplan/PID;
een passage inzake de rol van de raad (afvaardiging in klankbordgroep).
3. Ingestemd met een kredietaanvraag ad € 65.000,00 t.b.v. incidentele aanpassingskosten aan
de leegstaande vleugel aan de Marktzijde t.b.v. tijdelijke huisvesting van de bibliotheek;
4. De portefeuillehouders te mandateren de definitieve tekst vast te stellen.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Project Initiatie Document Aanpak armoedebestrijding (2015-02350).
Besluit
1. Het Project Initiatie Document (PID) Aanpak armoedebestrijding in Ermelo in ontwerp vast te
stellen;
2. Daarin meer expliciet de relatie leggen met het Participatiebeleid en de rol van de SDV;
3. Het PID ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
4. De raad via een daartoe strekkend raadsvoorstel de gelegenheid te bieden om het PID
desgewenst te amenderen en tevens te informeren over de uitvoering van de motie en de inzet
van de financiële middelen voor de armoedebestrijding in 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ermelo 2015 (2015-02054).
Besluit
1. Ingestemd met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ermelo 2015.
2. Met de schoolbesturen op overeenstemming gericht overleg te voeren over de Verordening.
3. Na het overleg met de schoolbesturen aan de raad voor te stellen de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Ermelo 2015 vast te stellen.
4. Vastgesteld de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Ermelo 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Tracébesluit Westflank en programma van eisen t.b.v. aanleg fietspad (2015-06478).
Besluit
1. Ingestemd met:

De reactienota over het Westflanktracé en de hierin opgenomen wijzigingsvoorstellen en
aanbevelingen;

Het bijgaande voorstel voor het tracé over het hele Westflanktracé;

Het bijgaande Programma van Eisen en het aanbestedingsprotocol voor de aanleg van het
fietspad tussen de Horsterweg en de Telgterweg;

Het bijgaande raadsvoorstel en concept raadsbesluit betreffende het besluit over het
Westflanktracé.

Daarin gemotiveerd onderbouwen waarom het college de eerder gemaakte keuze voor
weg+fietspad door het bos bevestigt (anders namelijk langere realiseringstijd, extra
meerkosten 3 ton, exclusief grondverwerving, planschade, gasleiding en trafohuis en
geluidsreducerende maatregelen).
2. Te besluiten om een ontwerp bestemmingsplan op te stellen voor de Westflank en dit ter inzage
te leggen zonder voorafgaande behandeling in de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Procedurevoorstel Kleine Driehoek (2015-06890).
(Besproken buiten aanwezigheid van wethouder J. van Eijsden)

Besluit
1. Het deelgebied ‘Boskamer’ van de Kleine Driehoek (conform afbeelding 1) uit het
bestemmingsplan De Driehoek 2016 te halen.
2. De beoogde locatie voor de waterberging, te weten het achterterrein van het perceel Oude
Nijkerkerweg 116, in het nieuwe bestemmingsplan De Driehoek 2016 als wijzigingsbevoegdheid
mee te nemen.
3. Voor het deelgebied ‘Boskamer’ een Project Initiatie Document op te stellen, waarin de
herontwikkeling op basis van stedelijke herverkaveling is uitgewerkt, en deze separaat van dit
voorstel ter besluitvorming aan uw college voor te leggen.
4. Ingestemd met de raadsbrief en deze aanbieden aan de raad.
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8.

9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie (2015-04030).
Besluit
1. Ingestemd met de stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie 2015-2018.
2. De stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie 2015-2018 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad (raadsvoorstel 15024732).
3. Het besluit inzake het beschikbare bedrag is gebaseerd op de omvang van de thans beschikbare
budgetten; heroverweging van beschikbare bedrag is mogelijk na besluitvorming over eventuele
verhoging van de toeristenbelasting (o.b.v. de onderzoeksopdracht zoals vorige week gegeven).
Afdeling PZ
Onderwerp
Integraal toezicht- en handhaving 2015-2018 (2015-00190).
Besluit
1. Ingestemd met het integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2018 (15000906)).
2. De volgende benadering binnen de prioritering te hanteren:
- Bij overtredingen die zijn geclassificeerd als “Prioriteit laag” wordt passief gehandhaafd.
- Bij overtredingen die zijn geclassificeerd als “Prioriteit middel” wordt slechts gehandhaafd
op basis van het zogenaamde “piepsysteem”.
- Bij overtredingen die zijn geclassificeerd als “Prioriteit hoog” zal actief de handhaving
worden opgepakt.
- Bij verzoeken om handhaving zal altijd een onderzoek worden ingesteld. Hierbij geldt wel
dat besluitvorming zoveel als mogelijk in lijn is met de vooraf vastgestelde prioriteiten.
3. De handhaving van het reclame- en uitstallingenbeleid in de Stationsstraat (volgens
prioriteitenmatrix code “oranje”) in het eerste periode te handhaven volgens code “rood”;
4. Het integraal toezicht- en handhavingsbeleid ter vaststelling aan te bieden aan de raad
(raadsvoorstel 15029768).
5. In principe ingestemd met:
- De functies “Handhaver” met als functiecode 420.423.195.000 en de functie “Handhaver
openbare orde” met als functiecode 420.423.205.000 samen te voegen tot één nieuwe
functie “Medewerker toezicht en handhaving”.
- De functie van “Medewerker toezicht en handhaving” uit te bereiden met 0, 36 fte waardoor
er totaal 6 fte beschikbaar is voor deze functie.
- De functie van “Medewerker toezicht en handhaving” conform HR21 te waarderen in
functieschaal 8.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 september 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

