Nr. 15041446
Casenr. 2015-08640

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 3 november 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 27 oktober 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieregeling amateurkunst gemeente Ermelo 2015 (2015-07939)
Besluit
1. De beleids- en verdeelregels regels welzijn 2004 – 2008 voor het onderdeel amateurkunst in te
trekken.
2. De subsidieregeling amateurkunst gemeente Ermelo 2015 vast te stellen.
3. De subsidieregeling amateurkunst gemeente Ermelo 2015 te publiceren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieregeling gevelverbetering Stationsstraat 2016 (2015-05256)
Besluit
1. De aanpak gevelverbetering Stationsstraat voor de Stationsstraat vast te stellen, waarbij
uitgegaan wordt van een driesporenbeleid.
2. De subsidieregeling gevelverbetering Stationsstraat 2016 met inbegrip van enkele tekstuele
aanvullingen vast te stellen (15021823 ).
3. Het subsidieplafond voor spoor 1 vast te stellen op € 250.000,--.
4. Het subsidieplafond voor spoor 2 vast te stellen op € 250.000,--.
5. € 500.000,- voor deze subsidieregeling te dekken uit de posten Gevelverbetering van het
Centrumplan (totaal €250.000,-) en de additionele gelden van de regio voor het Centrumplan
Ermelo conform het collegevoorstel 15038637, onder voorbehoud van het definitieve
collegebesluit over dit voorstel.
6. Voor planbegeleiding van de panden van spoor 1 €15.000,- beschikbaar te stellen en deze te
dekken uit de post VTU van het totaalbudget van het centrumplan.
7. Het bijbehorende aanvraagformulier “Subsidieregeling gevelverbetering Stationsstraat 2016”
vast te stellen (15023683).
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4.

5.

6.

7.

8.

1

Afdeling ONT
Onderwerp
VVGB Trefpunt Fase 3b (2015-08532)
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de herontwikkeling van 24 appartementen
naar 10 rug-aan-rug-woningen in de derde fase van het project ’t Trefpunt en deze ontwikkeling
toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen noodzakelijk is.
2. Het raadsvoorstel (15040764) en ontwerp-raadsbesluit (15040765) in handen te stellen van de
agendacommissie, met het verzoek dit onderwerp te agenderen voor de eerstkomende
raadscyclus.
3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst (15039194).
Afdeling ONT
Onderwerp
Wensenlijst Centrumprogramma (2015-08091)
Besluit
1. De in tabel 1. beschreven middelen als principe besluit beschikbaar te stellen voor herverdeling
binnen het Centrumprogramma en de verdeling zoals beschreven in tabel 2. toe te passen.
2. De raadscommissie, met bijgevoegd commissievoorstel, verzoeken kennis te nemen van het
principe besluit van het college en hen uit te nodigen om met opmerkingen en/of suggesties te
komen. Binnen het te nemen definitieve collegebesluit zullen deze opmerkingen en suggesties
behandeld worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Programmadoelen Programma “naar een duurzaam Ermelo 2016-2020” (2015-08472)
Besluit
1. De raad voor te stellen de in de bijlage benoemde ambitie en strategische (-Er1) doelen van het
nog op te stellen Programmaplan “naar een duurzaam Ermelo 2016-2020” vast te stellen.
2. De agendacommissie voor te stellen een informerende bespreking voor raadsleden te
organiseren ter voorbereiding op de commissiebespreking.
3. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en dit de agendacommissie aan te bieden
Afdeling ONT
Onderwerp
Tweede managementrapportage SDV, inclusief tweede begrotingswijziging en aangepast
meerjarenbegroting 2016-2020 (2015-08622)
Besluit
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de 2de Managementrapportage 2015 Sociale Dienst
Veluwerand (concept), inclusief de bijbehorende 2de begrotingswijziging 2015 en de
meerjarenramingen 2016 – 2020.
2. De raad voor te stellen de zienswijze, zoals vermeld in bijgaande (op onderdelen tekstueel
enigszins aan te passen) conceptbrief, kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de
Sociale Dienst Veluwerand.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanpak armoedebestrijding (2015-02350)
Besluit
Aan de raad voor te stellen:
1. het Project Initiatie Document (PID) Aanpak armoedebestrijding in Ermelo vast te stellen;
2. hiermee uitvoering geven aan de motie om inzicht te geven in het armoede- en schuldenbeleid

-ER doelen zijn doelen op hoofdlijnen voor de koersbepaling zoals meER, hogEr, lagERe,, betER, mindER, snellER etc.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vervolgtraject bestemmingsplan Strand Horst (2015-08566)
Besluit
1. Op basis van uw eerdere besluit (15020613) de bestemmingsplannen Strand Horst en Horst
Noord te splitsen.
2. Kennis te nemen van de ingediende plannen voor Strand Horst.
3. Op basis van deze plannen één integraal plan op te stellen.
4. Een geactualiseerd projectplan op te stellen.
5. De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief (15041024) te informeren.
Afdeling R&B
Onderwerp
Verordening Duurzaamheidslening Ermelo voor particulieren en de Verordening Stimuleringslening
Ermelo voor non-profitorganisaties en VvE’s (2014-10113)
Besluit
1. de “Verordening Stimuleringslening Ermelo voor non-profitorganisaties en VvE’s” en de
“Verordening Duurzaamheidslening Ermelo voor particulieren” vast te stellen;
2. een bedrag van in totaal € 1.500.000,00 beschikbaar te stellen en vrij te geven in twee
bedragen van € 750.000,00 voor zowel 2016 als 2017 voor een revolverend fonds
duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen;
3. de kredieten bij de eerst volgende bestuursrapportage in de begroting te verwerken;
4. de hoogte van het krediet te herzien op het moment dat het beschikbare krediet onder de
€ 50.000,00 komt;
5. de stukken aan te bieden aan de agendacommissie van de raad.
Afdeling R&B
Onderwerp
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Ermelo 2016 (2015-07083)
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
Ermelo 2016 met toelichting op de verordening (kenmerk 15031021) en bijlage I (13031117) en
II (kenmerk 13031992 vast te stellen conform Nota van wijzigingen (kenmerk 15031063).
2. De gemeenteraad voor te stellen om de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
Ermelo 2015 (kenmerk 14054701) in te trekken per 1 januari 2016.
3. De gemeenteraad voor te stellen om de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
2016 met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden.
Afdeling BV
Onderwerp
Derde bestuursrapportage 2015 (2015-08555)
Besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2015.
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
MIZ/belastingen
Onderwerp
Belastingmaatregelen 2016 (2015-06389)
Besluit
De agendacommissie te verzoeken de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptverordeningen 2016
ter vaststelling op de agenda van de raad te plaatsen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Rekenkameronderzoek Inkoop en Aanbesteding 2015 (2014-14240)
Besluit
1. Kennis te nemen van het Rekenkameronderzoek Inkoop en Aanbesteding.
2. De Rekenkamer bijgevoegde bestuurlijke reactie toe te sturen.
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Vastgesteld in de collegevergadering van 17 november 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

