Nr. 15040548
Casenr. 2015-07977

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 27 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 20 oktober 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek Hamstra Zandkampweg 17-19 (2015-08122).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek van A. Hamstra om woningen te realiseren aan de
Zandkampweg 17-19 in ruil voor de manegebestemming.
2. Het college is bereid om – onder intrekking van de op 23-09-2010 verleende ontheffing/
omgevingsvergunning voor de realisering van een manege - medewerking te verlenen aan het
wijzigen van de huidige bestemming in de bestemming Wonen t.b.v. de realisering van
maximaal 2 reguliere woningen.
Bij de afweging van de daarbij in het geding zijnde belangen overweegt het college, dat bij
gebruikmaking van de vigerende bestemming en de onherroepelijke omgevingsvergunning een
veel slechtere ruimtelijke situatie kan ontstaan en dat het in het belang is van een zorgvuldige
ruimtelijke ordening zulks op de minst schadelijke wijze te voorkomen.
3. Van verharding van het zandpad door of voor rekening van de gemeente zal geen sprake
kunnen zijn.
Afdeling PZ
Onderwerp
Multi Evenementenwerkwijze Ermelo (2015-06257).
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde (gehanteerde) werkwijze.
2. De multi evenementenwerkwijze (aanvraagformulier, risico scan en veiligheidsplan) vast te
stellen voor de Gemeente Ermelo.
3. De huidige legestarieven voorshands ongewijzigd te handhaven en een mogelijke gewijzigde
tarifering te betrekken bij de voorgenomen integrale evaluatie/herziening van de legestarieven.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling PZ
Onderwerp
Terinzagelegging voorontwerp Nijkerkerweg 5 (2015-04450).
Besluit
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Nijkerkerweg 5 (15040261, 15040263 en
15040264).
2. De ter inzage legging van dit voorontwerp te starten samen met een informatie avond.
3. De wethouder te mandateren om het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd ter inzage te leggen
als er geen inspraakreacties zijn ingediend.
4. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (15040058) op de hoogte stellen van de ter
inzagelegging.
5. Projectbudget van € 2.000,-- vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling PZ
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Oude Telgterweg 243/245 en Telgter Engweg 45 (2015-05674).
Besluit
1. In te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan Oude Telgterweg 243/245 en Telgter
Engweg 45.
2. De ter visie legging van dit bestemmingsplan te starten, samen met een informatieavond.
3. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (15039559) op de hoogte te stellen van de ter
inzagelegging.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vergadering AB VNOG 29 oktober 2015 (2015-08458).
Besluit
Kennis nemen van het ambtelijk advies/aandachtspunten voor de burgemeester.
Afdeling PZ
Onderwerp
Beantwoording vragen CDA fractie inzake horecaconvenant (2015-08452).
Besluit
1. De fractie van het CDA te beantwoorden conform bijgaande enigszins aangevulde brief
(15040335).
2. Een afschrift van deze brief ter kennisname aan de overige raadsleden te zenden.
Afdeling R&B
Onderwerp
Last onder bestuursdwang Hazelaarlaan 10 (2015-00787).
Besluit
Een last onder bestuursdwang op te leggen om het bouwwerk op het achtererf van het perceel
Hazelaarlaan 10 te verwijderen en verwijderd te houden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Jeugdgezondheidszorg (2015-08003).
Besluit
1.

Kennis te nemen van het heroverwegingsproces van de organisatie van de
jeugdgezondheidszorg in relatie tot ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en het sociaal

2.

domein.
De uitvoeringsorganisaties voor jeugdgezondheidszorg tijdig in kennis te stellen van
beëindiging van de subsidie- of WGR-relatie door middel van bijgevoegde brieven, zodat de
mogelijkheid ontstaat per 1 januari 2017 een nieuwe organisatievorm in te voeren.
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10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling ONT
Onderwerp
Bovenregionale inkoop Jeugdwet (2015-08329).
Besluit
1. De bijgaande notitie Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2016 G6 vast te stellen.
2. Het voorgestelde inkoopproces om te komen tot verlenging van de bovenregionale contracten
jeugdhulp voor 2016 vast te stellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Toekomst Sociale Werkvoorziening (2015-08388).
Besluit
In aansluiting op het onderzoek naar de toekomst van de Sociale werkvoorziening,
A. kennis te nemen van:
1. Het onderzoeksrapport ‘Vervolgonderzoek mogelijkheden toekomstige SW- uitvoering Noord
Veluwse gemeenten’ van juni 2015;
2. Het advies van de portefeuillehouders Economie, Werkgelegenheid en Arbeidsparticipatie op
basis van het ambtelijk advies van de projectgroep (oktober 2015);
B. in te stemmen met:
1. De hoofdlijnen van het adviesrapport van de projectgroep, in samenhang met het advies van
Berenschot, te zien als toekomstrichting voor de Sociale werkvoorziening op de Noord Veluwe;
2. Het transformatieproces, zoals beschreven in het advies, en dit proces samen met de SWbedrijven in te gaan;
3. Het proces voor het voorgenomen samenvoegingstraject van Inclusief Groep en Proson;
4. Een scheiding tussen de geldstroom van SW- oud en dienstverlening aan individuele gemeenten
in het kader van de Participatiewet;
5. Het voorstel voor het oplossen van het tekort van Proson in 2015;
6. Een verdere oriëntatie op vereenvoudiging van de bestuurlijk- juridische structuur.
Afdeling ONT
Onderwerp
Project Initiatie document voor het kruispunt Hamburgerweg/Dirk Staalweg/Paul Krugerweg (201507387).
Besluit
1. In te stemmen met dit Project Initiatie Document, waarbij onder punt 9 de tekst als volgt
gewijzigd wordt: de wijze van aanbesteding zal nader worden bepaald.
2. In te stemmen met de formulering van de onderzoeksvraag (zie ook onder 1).
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q3 2015 (2015-07840).
Besluit
1. Kennis te nemen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q3 2015’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q3 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 derde kwartaal 2015’ door college aan raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen BurgerBelangen Ermelo en Progressief Ermelo inzake bestemmingsplan
Tonselse Veld (2015-07564).
Besluit
1. De brief waarin de raadsvragen in het kader van Tonselse Veld worden beantwoord (corsa
15036259) vast te stellen met inbegrip van een korte aanvulling in de laatste alinea over de
opstelling van de provincie en over de financiële dekking waarin nog niet is voorzien.
2. De brief aan de raad beschikbaar te stellen.
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15.

16.

Afdeling ONT
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Bulderweg 12 (2015-02904).
Besluit
1.
In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Bulderweg 12 (15040154, 15040157 en
15040379).
2.
De ter inzage legging van dit voorontwerp te starten, samen met een informatieavond.
3.
De wethouder te mandateren om het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd ter inzage te
leggen als er geen inspraakreacties zijn ingediend.
4.
De raad door middel van raadsbrief (15040063) op de hoogte stellen van de ter inzagelegging.
5.
In te stemmen met de werkwijze voor het handhavingstraject Bulderweg 10.
6. Projectbudget van € 2.000,-- vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling ONT
Onderwerp
Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie (2015-08420).
Besluit
1. De Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie 2015-2018 gewijzigd vast te stellen.
2. De stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie 2015-2018 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad (raadsvoorstel 15040198).
3. Het verslag van het overleg met de Veron daarbij mee te zenden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 3 november 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

