Nr. 15051505
Casenr. 2015-10154

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 januari 2016
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 22 december 2015.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (2015-06574).
Besluit
1. De ontwerp-Algemene Plaatselijke Verordening 2016 met kenmerk 15028533 goed te keuren.
2. De verordening na goedkeuring door middel van bijgevoegd – op een enkel onderdeel enigszins
gewijzigd - raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
3. De Algemene Plaatselijke Verordening 2011 met kenmerk 10033707 in te laten trekken door de
gemeenteraad.
4. De Drank- en Horecaverordening gemeente Ermelo 2014 met kenmerk 13048413 in te laten
trekken door de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellen subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Ermelo 2016 (2015-08557).
Besluit
1. De subsidieregeling woningisolatie 2015 in te trekken per 1 januari 2016.
2. De subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Ermelo 2016 vast te stellen met
ingang van 15 januari 2016.
3. De subsidies woningisolatie af te laten handelen door de gemeentelijke afdeling publiekszaken,
waarbij de adviseur duurzaamheid een toetsende rol heeft.
4. Het bedrag voor uitvoering van de regeling dekken uit de post centrale personele inhuur voor
maximaal 12 uur per week gedurende de looptijd van de regeling van 15 januari 2016 tot 1
januari 2017 of eerder als de regeling gesloten wordt vanwege het bereiken van het
subsidieplafond.
5. Na vaststelling de nieuwe subsidieregeling te publiceren in het elektronisch gemeenteblad en op
overheid.nl.
6. Het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op:
a. het bedrag dat de provincie Gelderland beschikbaar stelt voor woningisolatie in 2016 en
b. een gemeentelijk bedrag van maximaal € 40.000,00.
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4.

5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellen stedenbouwkundig plan Kerklaan/Postlaantje (2015-09730).
Besluit
1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan van woningbouwcorporatie UWOON (met
corsanummer 15049445) voor de herontwikkeling van de locatie Kerklaan/Postlaantje.
2. Na verwerking van enkele aanpassingen/aanvullingen de raad voor te stellen om dit
stedenbouwkundig plan vast te stellen en daarmee de kaders voor de herontwikkeling van de
locatie vast te leggen waarna het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht kan worden.
3. De portefeuillehouder te mandateren voor het uitvoeren van eventuele redactionele
aanpassingen dan wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht
moeten worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Resultaten werkbezoek Stiftung Liebenau (2015-09731).
Besluit
1. Kennis te nemen van de presentaties van de Stiftung Liebenau en de Gemeinde Amtzell en de
resultaten van het werkbezoek (corsanummers 15048961, 15048963, 15048964, 15048967).
2. Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van een dergelijke ontwikkeling op de
terreinen van het terrein van de Rehobôth, Dillenburg en Oranjepark in de gemeente Ermelo.
Meerinzicht/FG&I
Onderwerp
Project initiatief Het Nieuwe Werken fase 2 (2015-00409).
Besluit
1. In te stemmen met de ambitie tot realisering van één eigentijds activiteitgericht werkplekconcept voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie binnen het gemeentehuis van Ermelo.
2. M.b.t. bestuur en directie uit te spreken, dat gezien de aard van de meeste van hun activiteiten
een vaste werkplek in een eigen werkkamer uitgangspunt blijft, maar dat overigens een meer
open en toegankelijke situering en inrichting van deze werkkamers binnen het creatieve
totaalconcept valt te overwegen.
3. Opdracht te geven voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor het ontwikkelen van
een nieuw werkplekconcept als voortzetting op fase 1 van het nieuwe werken conform het
bijgevoegde PID (Initiatieffase).
4.

Een stuur- en projectgroep te formeren conform de invulling beschreven in het bijgaande Project
Initiatie Document (PID).

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 januari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

