Nr. 15043141
Casenr. 2015-08640

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 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.

4.

5.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 3 november 2015.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vraag BBE inzake project Kwaliteitsimpuls verblijfsrecreatie (2015-08642).
Besluit
1. De raadsbrief waarin antwoord wordt gegeven op de vraag die de fractie BBE heeft gesteld
inzake het project Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie, vast te stellen.
2. Hierin verduidelijken dat het moratorium nog niet geldt voor Haspel 29; wel voor nieuwe
gevallen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Informatiebrief Tonselse Veld (2015-08826).
Besluit
1. In te stemmen met de – enigszins gewijzigde - informatiebrief (15042899) over het
bestemmingsplan Tonselse Veld en de brief te verzenden aan de initiatiefnemers en
belanghebbenden.
2. De informatiebrief (15042899) ook in afschrift beschikbaar te stellen aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen commissie I & R van 3 november 2015 m.b.t. Nota omgevingskwaliteit (201509054).
Besluit
De beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens de commissievergadering Infrastructuur en
Ruimte over de Nota Omgevingskwaliteit te versturen naar de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Stand van zaken voortgang diverse zaken collegeprogramma speerpunt Duurzaamheid (201508472).
Besluit
In te stemmen met het versturen van de raadsbrief.
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7.

8.

9.

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen van de fractie BBE inzake herontwikkeling gebied tussen Kerkplaan/
Postlaantje (2015-08509).
Besluit
In te stemmen met de brief waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die de fractie BBE heeft
gesteld in de brief van 15 oktober 2015 met betrekking tot de herontwikkeling van het gebied
Kerklaan/Postlaantje.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122 (2015-08558).
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122.
2. Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit
ontwerpbestemmingsplan “Oude Telgterweg 120/122” en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde (15041886) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
3. De ter visie legging van dit ontwerpbestemmingsplan te starten.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar Augustinusschool (2015-03879).
Besluit
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 7 september 2015 (ref. 15027154)
voor wat betreft de overtreding ‘het hebben van een risico-inventarisatie betreffende de actuele
situatie’ over te nemen.
2. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 7 september 2015 (ref. 15027154)
voor wat betreft het houderschap en de aanschrijving niet over te nemen.
3. Het bezwaarschrift van Reformatorische Basisschool Augustinus gegrond te verklaren voor wat
betreft het hebben van een risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie.
4. Het bezwaarschrift van de Reformatorische Basisschool Augustinus ongegrond te verklaren voor
de overige bezwaren onder nadere motivering.
5. De last onder dwangsom van 9 april 2015 in te trekken voor wat betreft de overtreding ‘het
hebben van een risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie’.
6. De opgelegde bestuurlijke boete van 9 april 2015 in te trekken voor wat betreft de overtreding
‘het hebben van een risico-inventarisatie betreffende de actuele situatie’.
7. Een nieuwe invorderingsbeschikking te nemen die in overeenstemming is met de gewijzigde last
onder dwangsom.
Afdeling R&B
Onderwerp
Evaluatie combinatiefunctionarissen sport (2015-04400).
Besluit
De raadsbrief aanbieden aan de agendacommissie ter informatie van de gemeenteraad over het
besluit van 30 juni 2015, evaluatie combinatiefunctionarissen sport.
Afdeling R&B
Onderwerp
Machtiging ondertekening samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren in de afvalwaterketen
Zuiveringskring WHEP (2015-09138).
Besluit
1. In te stemmen met het voorstel “Samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren voor
Afvalwaterketen Zuiveringskring WHEP” (Waterschap, Harderwijk, Ermelo en Putten; corsanr.
15043202).
2. Met toepassing van artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet de ondertekening van de onder punt
1 genoemde Samenwerkingsovereenkomst te mandateren aan wethouder J. van Eijsden.
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Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Harderwijkerweg 252 (2015-07579).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het wijzigen van de bestemming, het slopen van diverse
gebouwen en verbouwen van een bestaand bijgebouw tot woning op de locatie Harderwijkerweg
252 te Ermelo.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor een nieuwe woning op het perceel
Harderwijkerweg 252 te Ermelo onder bepaalde voorwaarden.
3. De planologische procedure voor dit verzoek niet eerder te starten dan dat het
bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 is vastgesteld.
4. Deze toezegging geldig te verklaren tot één jaar na vaststelling van het bestemmingsplan
Tonselse Veld 2014.
5. Projectbudget van € 2.000,-- vast te stellen voor externe kosten.
Afdeling PZ
Onderwerp
Regeling briefadres Ermelo 2015 (2015-08416).
Besluit
De regeling briefadres gemeente Ermelo 2015 vast te stellen en te publiceren.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Actualiteiten GR-en (2015-09113).
Besluit
In te stemmen met het aanbieden van de - op enkele onderdelen aangevulde - raadsbrief over de
actualiteiten van GR-en.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Uitgave papieren gemeentegids (2015-04437).
Besluit
Nagaan of een andere uitgever bereid is om de gemeentegids op dezelfde voorwaarden uit te geven.

Vastgesteld in de collegevergadering van 24 november 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

