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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 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
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Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 5 januari 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgangsrapportage Sociaal Domein najaar 2015 (2015-07595).
Besluit
1. De Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein najaar 2015 (nr. 15048982) vast te
stellen met verwijzing naar de eerder mondeling in de commissie verstrekte informatie en met
inbegrip van de door wethouder Heutink reeds ambtelijk doorgesproken aanvullingen.
2. De Raad voor de laatste maal op deze wijze te informeren over voortgang door middel van de
Raadsbrief Voortgang Sociaal Domein (nr. 15036486). Voortaan deze informatie beknopt
vermelden in de maandelijkse Bestuursrapportage.
Afdeling ONT
Onderwerp
Notitie inrichting monitor sociaal domein (2015-07761).
Besluit
1. De notitie Inrichting monitor sociaal domein EHZ (corsanummer 15048617) vast te stellen.
2. De notitie na vaststelling ter informatie naar de raad te sturen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huisvesting Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo (2015-08833).
Besluit
1. Op grond van ons beleid meervoudig gebruik te willen maken van schoolgebouwen in de wijk,
geen ruimte te reserveren voor een peuterspeelzaal in het Huis voor Bestuur en Cultuur.
2. Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo schriftelijk te informeren over het besluit
(15050724).
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Afdeling ONT
Onderwerp
Zienswijze Begroting Proo 2016 (2015-10085).
Besluit
De raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te maken dat het College van Bestuur van Proo in
overleg met de Raad van Toezicht maatregelen neemt om te komen tot een sluitende
meerjarenbegroting en versterking van de vermogenspositie en het Coördinatiepunt daarover
periodiek te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huis voor Bestuur en Cultuur – PID (2015-10152).
Besluit
1. Het Project Initiatief Document (15051349) voor het Huis voor Bestuur en Cultuur vast te stellen.
2. Het Project Initiatief Document ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden door middel
van de raadsinformatiebrief (15051353).
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang project Calluna – binnensport (2015-10104).
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief (15050051) over de voortgang van
project Calluna – Binnensport.
2. De raadsinformatiebrief (15050051) beschikbaar te stellen aan de agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Projectplan Strand Horst 2016 (2015-09944).
Besluit
1. Het geactualiseerde projectplan Strand Horst 2015 vast te stellen met een mandaat aan de
portefeuillehouder om de procedure waar mogelijk te versnellen.
2. De raad in de 1e Bestuursrapportage 2016 voor te stellen een voorbereidingsbudget van
€ 50.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve Programmabegroting 20162019.
3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Bestuursrapportage de uitvoering ter hand te nemen.
4. De gemeenteraad informeren via bijgevoegde raadsbrief.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID Oude Telgterweg (2015-09246).
Besluit
1. Het Project Initiatief Document Oude Telgterweg in ontwerp vast te stellen.
2. De raad volgens bijgaand raadsvoorstel het PID ter vaststelling voor te leggen en voor te stellen
een voorbereidingskrediet ad € 95.000,00 vrij te geven.
3. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit.
4. Bij de Bestuursrapportage 2016 een en ander budgettair te verwerken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Omgevingswet (2015-01737).
Besluit
1. In te stemmen met de (concept)presentatie die gehouden zal worden in de extra
raadsbijeenkomst op 14 januari 2016.
2. Kennis te nemen van de Verkennende impactanalyse Omgevingswet.
3. Een voorbereidingsbudget van € 10.000,00 beschikbaar te stellen om de implementatie van de
Omgevingswet verder te organiseren en dit bedrag te dekken uit de specifiek hiervoor
aangehouden stelpost 40001 van kostenplaats 6210202 Bestemmingsplannen (algemene
kosten).
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Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Tonselse Veld (2015-00205).
Besluit
1. De raad voor te stellen het ontwerp-bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 naar aanleiding van
de zienswijzen te wijzigingen, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Zienswijzennota
bestemmingsplan Tonselse Veld 2014’ (corsa 15026050);
2. Het ontwerp-bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 ambtshalve te wijzigen zoals beschreven in
de bij dit besluit behorende ‘Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Tonselse Veld
2014’ (corsa 15000914);
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014, als vervat in de bestandenset
met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPtonselseveld-0401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen (corsa
15041141, 15045297, 15051488, 15051486, 15051489, 15051490, 15051492 en 15051494);
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Tonselse Veld vast te stellen;
5. De portefeuillehouder – naast een aanvulling van de motivering voor het fietspad - te
mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen die naar
aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
6. In te stemmen met de ‘Nota beoordeling zienswijzen hogere (geluids)grenswaarde
bestemmingsplan Tonselse Veld (corsa 15049613);
7. Hogere (geluid)grenswaarden voor het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 vast te stellen
(corsa 15049606);
8. Voor de realisering van de beoogde fietspaden een actief lobbytraject te organiseren ter
verkrijging van zoveel mogelijk externe subsidies.
9. De raad voor te stellen om voor de realisatie van de fietsvoorziening langs de Eendenparkweg
(gedeeltelijk) en Fazantlaan een krediet ter grootte van € 1.600.000,00 beschikbaar te stellen en
de investeringskosten in één keer af te schrijven ten laste van:
a. de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen ad € 391.000,00 en deze reserve
vervolgens op te heffen;
b. de Algemene reserve vrij besteedbaar voor een bedrag van € 1.209.000,00;
c. externe subsidies (zie beslispunt 8c).
10. De indieners van een zienswijze na dit besluit te informeren over (inhoud van) de
zienswijzenota.
Afdeling R&B
Onderwerp
Naamgeving algemene begraafplaats Ermelo (2014-14779).
Besluit
1. Te besluiten de algemene begraafplaats van de gemeente Ermelo een nader te bepalen naam toe
te kennen.
2. De portefeuillehouder beraadt zich hier nader op.

Afdeling BV
Onderwerp
Decembercirculaire 2015 algemene uitkering gemeentefonds (2015-09990).
Besluit
1. De decembercirculaire 2015 (1505047) voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in dit collegevoorstel genoemde financiële verwerking van de uitkomsten.
3. De uitkomsten te verwerken in de Jaarrekening 2015 alsmede de eerstvolgende
Bestuursrapportage 2016.
4. Kennis te nemen van de informatie over het Sociaal Domein.
5. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief (15050604).
Vastgesteld in de collegevergadering van 19 januari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,
13.

