Nr. 15044982
Casenr. 2015-09495

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 december 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 24 november 2015.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo (2015-09275).
Besluit
1. Behoudens enkele tekstuele aanpassingen in te stemmen met de concept toekomstvisie op de
verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo met drie gebiedsgerichte visies (15044846) en ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.
In de toekomstvisie wordt de visie op verblijfsrecreatie belegd en daarbij de volgende drie
gebiedsvisies:
- Gebiedsvisie Strokel en Tonsel;
- Gebiedsvisie Drieërweg;
- Gebiedsvisie kern Horst.
2. De concept toekomstvisie vrij te geven voor de twee bijeenkomsten met de klankbordgroepen
op 7 en 16 december 2015.
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3.

4.

Afdeling ONT
Onderwerp
Woningbouwprogrammering en kaders (2015-05632).
Besluit
1. Behoudens een reactie van de lokale makelaars tot vaststelling over te gaan van het document
“Woningbouwprogrammering en het sturingskader in gemeente Ermelo” (nr. 15042213)
waarmee:
a. de huidige- en toekomstige woningbouw locaties op basis van ‘afzetbaarheid, het
juridische- en het financiële kader’ een groene (‘doorzetten’), een oranje (‘programmering
aanpassen’) of een rode (‘voorziening nemen’) status wordt toegekend;
b. aan de hand van deze toekenning de voortgang van de ontwikkeling van de betreffende
locatie plaats te laten vinden;
c. nieuwe plannen te scannen aan de hand van bovengenoemd Sturingskader.
2. Tot vaststelling over te gaan van het document “Overzicht weging van het
woningbouwprogramma 2015 e.v.” (nr. 15042215).
3. De agendacommissie te verzoeken bijgaand raadsvoorstel en -besluit voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Project initiatie Document project Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet (2015-08448).
Besluit
1. Behoudens een aanvulling onder 3. in te stemmen met het Project Initiatie Document
“Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet” (15040310), als basis voor de beoogde verkleuring
van het zorglandgoed naar nieuwe toekomstgerichte functies als aanvulling op de kerntaken van
GGz Centraal.
2. Het college geeft – gelet op het integrale karakter van deze majeure ontwikkeling – aan hierbij
graag een externe deskundige te betrekken als adviseur van het kernteam.
3. De samenwerking in het project vorm te geven door de gezamenlijk opgestelde
samenwerkingsovereenkomst “Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet” (15044701) aan te gaan
en de projectwethouder te mandateren tot ondertekening van deze overeenkomst.
4. De raad voor te stellen het Project Initiatie Document (15040310) vast te stellen, en de
samenwerkingsovereenkomst (15044701) ter kennisname te doen toekomen, waarmee het
project formeel gestart wordt.
5. De raad voor te stellen ten behoeve van de definitiefase een voorbereidingskrediet te nemen van
€25.000,00, dit te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2016 en vooruitlopend op de
vaststelling van deze Bestuursrapportage de uitvoering ter hand te nemen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 8 december 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

