Nr. 15049491
Casenr. 2015-09495

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 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.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 8 december 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Hessenmeer 20 (2015-09108).
Besluit
1.
Kennis te nemen van het verzoek voor het veranderen van de agrarische bestemming naar
bedrijven (functieverandering) op de locatie Hessenmeer 20 te Ermelo;
2.
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar bedrijven (functieverandering), onder een aantal voorwaarden, op de locatie
Hessenmeer 20 in Ermelo;
3.
Mee te werken door middel van een bestemmingsplanwijziging;
4.
Deze toezegging één jaar geldig te verklaren;
5.
In de anterieure overeenkomst als voorwaarde voor de gevraagde planologische medewerking
vastleggen, dat de buitenopslag verdwijnt.
6.
Aan te geven dat een woning op dit perceel denkbaar is, mits binnen vijf jaar een verzoek
wordt ingediend dat voldoet aan het dan geldend functieverandering beleid.
Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek Harderwijkerweg 203 (2015-08674).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het wijzigen van de bestemming Agrarisch op het perceel
aan de Harderwijkerweg 203.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming
Agrarisch naar Bedrijf (woonwerkeenheden), onder een aantal voorwaarden, op de percelen aan
de Harderwijkerweg 203.
3. De bestemming door middel van een wijzigingsplan te wijzigen.
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Tegenprestatie (2015-09689).
Besluit
De raadsbrief (15018242) te versturen aan de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Mandateren portefeuillehouder voor beslissingen TSN (2015-09811).
Besluit
Wethouder L. Klappe, op grond van artikel 168 van de Gemeentewet, te machtigen om besluiten te
nemen en handelingen te verrichten die nodig zijn om de Hulp bij het Huishouden, die op dit
moment wordt verricht door TSN, te kunnen continueren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Projectplannen werkprogramma informele zorg (2015-08736).
Besluit
1. De projectplannen Digitaal Dorpsplein ( € 26.780,-; 2015-2017), Taxibusje (€ 9.944; 2016),
HelpElcare (€9.024; 2016), Cordientje (€ 15.970; 2016-2017), Omzien naar elkaar in Speuld
(€10.225;
2016-2017), GGZ Cafe (€ 8.250; 2016) en Samenwerking (in)formele zorg (€ 12.500; 20152016) te
honoreren conform de aanvragen.
Het projectplan Probusje te honoreren tot een maximumbedrag van €19.044 en voor €2.500 af
te wijzen en dat bedrag als cofinanciering in laten brengen;
2. De projectplannen Informatievoorziening, Formulierenbrigade, Jonge mantelzorgers en
Overbelaste mantelzorgers af te wijzen.
3. De kosten te dekken uit het beschikbare budget op 6500309 werkprogramma informele zorg.
4. De raad met bijgaande raadsbrief (15048257) te informeren over de invulling van het
werkprogramma informele zorg voor de jaren 2015-2017.
Afdeling ONT
Onderwerp
Versterken eigen kracht bij tegengaan van huiselijk geweld (2015-09590).
Besluit
1. Het Sociaal Team Ermelo opdracht te geven om in 2016 activiteiten ter versterking van eigen
kracht en sociale netwerken bij gezinssituaties met huiselijk geweld te organiseren en hier
netwerkpartners bij te betrekken.
2. De middelen die beschikbaar waren voor het organiseren van eigen kracht conferenties bij
huiselijk geweld ad € 20.000 op een andere wijze in te zetten voor hetzelfde doel, namelijk
versterken eigen kracht en sociale netwerkversterking bij huiselijk geweld.
3. Aan de raad een voorstel te doen om € 20.000 van het rekeningsresultaat 2015 te bestemmen
voor het sociaal team en dit mee te nemen in een begrotingswijziging 2016.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieaanvraag 2016 Art. 1 NOG (2015-04272).
Besluit
1. Een stimuleringssubsidie voor 2016 van € 6.022,-- onder voorwaarden te verlenen aan Stimenz
voor het uitvoeren van de wettelijke taak artikel 1 antidiscriminatievoorziening.
2. Het subsidieplafond 2016 opnieuw vast te stellen op € 6.022,00.
3. Stimenz verzoeken jaarlijks een geanonimiseerd overzicht te verstrekken van verrichte
activiteiten.
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9.

10.

11.

Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk Oost Nederland (2015-03405).
Besluit
1. VluchtelingenWerk Oost Nederland voor 2016 een Budgetsubsidie te verlenen van € 37.902,00.
2. Het subsidieplafond voor VluchtelingenWerk Oost Nederland in 2016 eenmalig te verhogen van
€ 21.000,00 naar € 38.000,00.
3. De verhoging van het subsidieplafond te dekken uit het rekeningresultaat 2015. Het incidentele
budget voor de noodopvang van vluchtelingen is niet bedoeld voor structurele uitgaven t.b.v.
statushouders, maar voor de specifiek met de noodopvang van vluchtelingen gemoeide
incidentele uitgaven.
Afdeling R&B
Onderwerp
Zienswijze ontwerpverkeersbesluit verhoging maximum snelheid A28 (2015-09865).
Besluit
In te stemmen met de zienswijze van Regio Noord Veluwe over het ontwerp verkeersbesluit tot
verhoging van de maximum snelheid naar 130 km/uur op de A28.
Afdeling BV
Onderwerp
Betaaltermijn facturen gemeente Ermelo (2015-09245).
Besluit
De verbeterpunten om de betaaltermijn van facturen te verkorten te implementeren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 december 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

