Nr. 15038152
Casenr. 2015-07977

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 oktober 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 29 september 2015
Besluit
De besluitenlijst vastgesteld overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling Nota Omgevingskwaliteit (2015-04890).
Besluit
1. De raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen op grond van artikel 12a van
de Woningwet de Nota Omgevingskwaliteit (15037836) vast te stellen.
2. De raad voor te stellen hoofdstuk 3 van de Bouwverordening gemeente Ermelo 2012 te wijzigen
conform tekstvoorstel 15037819 (versie 2) en deze wijziging te consolideren bij de
eerstvolgende herziening van de bouwverordening.
3. Ingestemd met ‘opmerkingen en wijzigingen Nota Omgevingskwaliteit’ (15037471).
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID programma “Naar een duurzaam Ermelo 2016-2020” (2015-07914).
Besluit
1. Het herzien project initiatief document Naar een duurzaam Ermelo 2016-2020 vast te stellen en
het eerder genomen deelbesluit ter vaststelling daarmee in te trekken.
2. De portefeuillehouder te mandateren om een definitieve keuze te maken m.b.t. de integrale
bestuurlijke coördinatie/sturing.
3. De raad het project initiatief document ter vaststelling aan te bieden.
4. Ingestemd met bijgaand raadsvoorstel en dit aan te agendacommissie aan te bieden.
5. Ingestemd met extra inzet voor communicatie ter ondersteuning op het programmaplan van
€ 3.000,00 te dekken uit bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma.
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4.

5.

14.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Budget leefbaarheidsteam (2015-07730).
Besluit
1. Een werkbudget voor het leefbaarheidsteam van maximaal €10.000 beschikbaar te stellen.
2. Een budget voor buurtinitiatieven in de wijken van € 10.000 beschikbaar te stellen.
3. De criteria op een tweetal punten enigszins te dereguleren.
4. De toekenning en verantwoording van deze twee budgetten via de budgetsubsidie 2016 aan
stichting Welzijn Ermelo in te zetten.
5. Deze twee subsidies te dekken uit het beschikbare Ontwikkelbudget Wijkgerichte aanpak.
Afdeling ONT
Onderwerp
Mantelzorgwaardering in 2015 (2015-07869).
Besluit
1. In lijn met het beleidskader ‘Versterken, verlichten en verbinden van vrijwillige en informele
inzet’, de bestaande activiteiten tijdens en rond de Dag van de mantelzorg structureel voort te
zetten en uit te breiden.
2. (Een vertegenwoordiging van ) het college deel te laten nemen aan deze activiteiten om de
persoonlijke aandacht en waardering van het gemeentebestuur over te brengen.
3. Bij het steunpunt mantelzorg ingeschreven mantelzorgers een ‘’Veluws presentje’ met een VVVbon als materiële blijk van waardering van de gemeente te geven in de week van de mantelzorg
(9 t/m 13 november).
4. In overleg met het werkveld en de lokale ondernemers te onderzoeken hoe een systeem van
kortingsbonnen voor de Ermelose mantelzorgers opgezet kan worden vanaf 2016.
5. In het te ontwikkelen Armoedebeleid tevens maatregelen op te nemen ter ondersteuning van
mantelzorgers die financiële knelpunten ervaren als gevolg van hun zorgtaken.
6. De raad via bijgaande – enigszins aangevulde - raadsbrief (15038063) hierover te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verkenning voor totstandkoming Verkleuringsnotitie Kerkdennen (2015-02868).
Besluit
1. Het commissievoorstel ‘Verkenning t.b.v. totstandkoming Verkleuringsnotitie Kerkdennen’
(corsanr 15038034) met een enkele redactionele aanpassing vast te stellen en met het rapport
‘Verkenning Verkleuringsnotitie Kerkdennen Ermelo’ (15036924) aan te bieden aan de raad.
2. De verkleuringsmogelijkheden, vertaald in drie scenario’s met de commissie te bespreken in
een commissievergadering en vervolgens de commissie richtinggevend advies te vragen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48 (2015-07493).
Besluit
1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het
bestemmingsplan “Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48” (corsa 15036016).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48, als vervat
in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0223.BPbuitenbrinkwg42-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen (corsa 15036287).
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Buitenbrinkweg 42 en Volenbeekweg 48 vast te
stellen.
4. de raad voor te stellen in te stemmen met de verantwoording van het groepsrisico zoals
verwoord in het rapport van SPA adviseurs (corsa 15037721) en daarmee de genoemde risico’s
te aanvaarden.
5. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten
worden.
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7.

8.

9.

10.

17.

Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststelling wijzigingsplan Looweg 10 en 12 (2015-07565).
Besluit
1. Het wijzigingsplan Looweg 10 en 12 vastgesteld.
2. Geen exploitatieplan vastgesteld.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vvgb Wijngaard Telgt (2015-07757).
Besluit
1. De raad voor te stellen in te stemmen met deze ontwikkelingen door middel van het
raadsvoorstel.
2. De raad voor te stellen om de ontwikkeling van Wijngaard Telgt door het realiseren van een
wijnkelder met ontvangstruimte toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Horsterweg 160-162 te Ermelo (2015-07361).
Besluit
1. Kennis genomen van het verzoek voor het wijzigen van de bestemming Bedrijven naar Wonen op
de locatie Horsterweg 160-162 te Ermelo.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming
Bedrijven naar Wonen op de locatie Horsterweg 160-162 te Ermelo onder bepaalde voorwaarden.
3. De portefeuillehouder wordt gemandateerd een definitief besluit te nemen over de vraag of in
casu wel een Beeldkwaliteitsplan nodig is dan wel of de beoogde ruimtelijke kwaliteit op een
eenvoudiger manier gewaarborgd kan worden.
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
5. Projectbudget van € 2.000,00 vastgesteld voor externe kosten.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Achtmaandsrapportage en eerste begrotingswijziging RNV (2015-07808).
Besluit
1. Ingestemd met de achtmaandsrapportage en eerste begrotingswijziging RNV.
2. Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Bespreking Bestuursrapportage
Besproken i.a.v. het Managementteam

1.
2.
3.

In te stemmen met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2015 en het Meerjarenoverzicht
speerpunten t.b.v. het werkschema voor de gemeenteraad.
De raad voor te stellen de begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden
vermeld vast te stellen.
De stukken aldus aan de raad voor te leggen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 oktober 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

