Nr. 15050288
Casenr. 2015-09495

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 december 2015
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer J. van Eijsden, wethouder (met kennisgeving).
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 15 december 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Besluit staatssecretaris OCW tot vaststelling van 2 opheffingsnormen basisscholen in Ermelo (201508982).
Besluit
De besturen van de basisscholen in Ermelo informeren over het besluit van de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Afdeling ONT
Onderwerp
Minima-effectrapportage Sociale Dienst Veluwerand 2015 (2015-09780).
Besluit
1. De Minima-effectrapportage te betrekken bij het actualiseren van het armoedebeleid.
2. De Minima-effectrapportage ter informatie naar de raad te sturen, alsnog voorzien van een
samenvatting van de bestuurlijk relevante bevindingen en van de conclusies en aanbevelingen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitstel beslissing op subsidieaanvragen 2016 (2015-09909).
Besluit
De beslistermijn voor enkele subsidieaanvragen 2016 met maximaal acht weken te verlengen, op
grond van artikel 8, lid 2 en 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Voorstel inkoop jeugdhulp 2017-2018 (2015-09384).
Besluit
1. De ambtelijke opdracht voor het uitvoering geven aan een vervolg op de PID ‘Voorbereiding
Inkoop Jeugdhulp EHZ 2017-2018’ te verstrekken.
2. De opdracht voor de inkoop en het accountmanagement Jeugdhulp, die belegd is bij het
Regionaal Account Jeugdhulp Regio Noord-Veluwe, met een extra jaar te verlengen tot en met
2017.
3. De dienstverleningsbijeenkomst Regionaal Account Jeugdhulp Regio Noord-Veluwe te verlengen
tot en met 2017.
4. De raadsbrief in handen stellen van de raad.
5. In het PID toevoegen: met inachtneming van de uitkomsten van een objectieve evaluatie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanpassing gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand (2015-09728).
Besluit
1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand vast te stellen.
2. Aan de Raad toestemming te vragen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Sociale Dienst Veluwerand.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanvullende middelen participatie (2015-09761).
Besluit
1. In te stemmen met de noodzakelijk aanvullende maatregelen en de kosten projectleider ten
behoeve van de uitvoering re-integratie 2016.
2. Het incidentele bedrag voor 2016 van € 145.000,-- te dekken ten laste van het
begrotingsoverschot 2016.
3. De budgettaire consequenties te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2016.
4. De uitvoering op te dragen aan de Sociale Dienst Veluwerand (SDV).
Afdeling ONT
Onderwerp
VVGB uitbreiding bedrijf Rodeschuurderwegje 26-28 (2015-06766).
Besluit
1. De raad voor te stellen om de uitbreiding van de bedrijfbestemming (zonder uitbreiding
bouwblok) en de aanleg van een groenstrook aan de Rodeschuurderwegje 26-28 toe te voegen
aan de lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
noodzakelijk is, onder voorbehoud dat de provincie ook akkoord is met het plan;
2. Een verklaring van geen bedenkingen bij de provincie aan te vragen voor dit plan.
Afdeling ONT
Onderwerp
Reactie makelaars op woningbouwprogrammering (2015-05632).
Besluit
1. De raadsbrief met betrekking tot de woningbouwprogrammering alsnog aan te bieden aan de
gemeenteraad.
2. De ontvangen reacties anonimiseren (nummeren: makelaar 1, makelaar 2 enz.).
Onderwerp
Afdeling ONT
Wensenlijst centrum (2015-08091).
Besluit
1. De in tabel 1. beschreven middelen beschikbaar te stellen voor herverdeling binnen het
Centrumprogramma en de verdeling zoals beschreven in tabel 2. toe te passen.
2. De suggesties van de raadscommissie binnen de uitwerking van het onderdeel kunst-/
speelobjecten mee te nemen.
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11.

12.

13.

Afdeling ONT
Onderwerp
Rotonde N302 KNHS (2015-04308).
Besluit
Onder de voorwaarde dat de KNHS € 100.000,-- euro meebetaalt aan de rotonde:
1. In te stemmen met het PID Rotonde KNHS (1504839).
2. In te stemmen met het realiseren van een rotonde ter plaatse van de huidige invalsweg van de
KHNS aan de N302 en deze mee te laten lopen in het groot onderhoud van de provincie
Gelderland voor de N302.
3. In te stemmen met het verplaatsen van het gemeentelijk fietspad (met ruiterpad) over het
Speulderveld richting deze rotonde en het verbreden van het wegprofiel van De Beek richting de
Uddelermeerweg zodat deze doelmatiger kan worden gebruikt.
4. Hiervoor een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure te doorlopen.
5. De raad verzoeken om een krediet van € 300.000,00 beschikbaar te stellen, de
investeringskosten in één keer af te schrijven en deze te dekken ten laste van de algemene
reserve vrij besteedbaar.
6. De gemeenteraad te vragen dit project toe te voegen aan de lijst categorie van gevallen
waarvoor geen Verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het
Besluit omgevingsrecht is vereist voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ) (zie voor indicatieve schets 15049360 en15050068 ).
7. Kennis nemen van het verslag van dd. 28 oktober met de KNHS en de portefeuillehouder
machtigen dit te tekenen (15050046)
Afdeling R&B
Onderwerp
Beslissing op bezwaar Texsaloon (2015-06057).
Besluit
1. Het advies voor de Commissie voor bezwaarschriften, inzake het bezwaarschrift, gericht tegen
de onmiddellijke tijdelijke sluiting van de horecagelegenheid “TexSaloon”, over te nemen voor
wat betreft de tweede lastgeving in het primaire besluit en voor het overige niet over te nemen
en de door de commissie aangegeven gebreken herstellen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder aanvulling van motivatie.
3. Advies uitbrengen over de noodzakelijke aanpassing van het horecaconvenant
Afdeling BV
Onderwerp
Benoemen AB-lid Meerinzicht (2015-09828).
Besluit
1. Wethouder J. van Eijsden aan te wijzen als AB lid van Meerinzicht.
2. Het bestuur van de GR Meerinzicht te informeren over de aanwijzing.

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 januari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

