Nr. e160002602
Casenr. 2015-10154

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 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.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 19 januari 2016
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Konijnenwal 20 (2015-10134).
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan “Konijnenwal 20” en het ontwerp raadsbesluit
(corsanr e160001809) gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
3. De raad middels bijgevoegde raadsbrief (corsanr e160001779) op de hoogte te stellen van de
ter inzagelegging.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststelling wijzigingsplan natuurcompensatie Flevoweg (16e0000433).
Besluit
1. Het Wijzigingsplan Flevoweg ongenummerd met Nota van zienswijzen vast te stellen (Corsa
e160002268, e160002267, e160002241 en e160002212).
2. Op de plankaart, in de regels en in de toelichting de bestemming “Water” op te nemen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Nagaan hoe zo snel en eenvoudig mogelijk ook voor andere compensatieverplichtingen in een
vergelijkbaar wijzigingsplan kan worden voorzien.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vragen fractie SGP over landbouwgronden langs de Flevoweg (2015-10150).
Besluit
In te stemmen met de concept-brief (e160001016) over landbouwgronden langs de Flevoweg en
deze te verzenden aan de fractie van de SGP en in afschrift aan de raad.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling PZ
Onderwerp
Ontwikkelingen VNOG: (2015-09979):
1. Notitie Oranje kolom;
2. Notitie Governance DB.
Besluit
Kennis nemen van de ontwikkelingen bij de VNOG op gebied van:
a. Notitie Oranje Kolom (corsanummer: 15050386);
b. Notitie Governance (corsanummer: 15050388).
Afdeling PZ
Onderwerp
Standpunt financieel verdeelmodel VNOG (e160000004)
Besluit
1. In te stemmen met de keuze voor het verdeelmodel 3, gebaseerd op risico’s op basis van de
uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding onder voorwaarden dat;
a. De stemverhouding al op voorhand gelijk worden getrokken tussen de gemeenten
onderling;
b. De Individuele afspraken tussen gemeenten en brandweer uit de verdeling worden gehaald;
c.
De wooneenheden die onder andere als rekenmethodiek onderdeel uitmaken van het
gemeentefonds, voor de gemeente Ermelo met 981 wooneenheden worden verminderd;
d. Er afspraken gemaakt worden over demping van de structurele nadelen over een langere
periode dan thans in het rapport wordt voorgesteld.
2. Het standpunt en de voorwaarden, onder voorbehoud goedkeuring Raad, kenbaar te maken in
een brief (corsanummer e160000374) aan het DB VNOG.
3. Kennis te nemen van de voorlopige financiële gevolgen;
4. Bijgaand raadsvoorstel (e160000634), raadsbesluit (e160000681) en bevestigingsbrief
(e160001107) aanbieden aan de agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Rijkstaakstelling verblijfsgerechtigden (2015-09288).
Besluit
In te stemmen met de raadsbrief (e160000999) over de rijkstaakstelling verblijfsgerechtigden en
deze aan te bieden aan de agendacommissie.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitnodiging deelname Warme Truiendag op 5 februari 2016 (16e0000227).
Besluit
1. De burgemeester en een enkele wethouder zullen deelnemen aan de Ermelose Warme Truiendag
2016.
2. Tijdens het persuurtje op 1 februari aandacht te schenken aan deze actie en daarmee aan het
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
3. Via intranet de medewerkers op een ludieke manier te betrekken bij energiebesparing.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidie aanvraag 2016 ZorgDat (2015-08200).
Besluit
1. Een subsidie 2016 van € 37.820,== onder voorwaarden te verlenen aan ZorgDat voor de taken
van het Servicepunt Mantelzorg Ermelo.
2. ZorgDat voor 2016 twee projectsubsidies ad gezamenlijk €15.450,== te verlenen.
3. De twee projectsubsidies ad € 15.450,== te dekken uit het budget voor werkprogramma
informele zorg 6500309; jaarvak 2016.
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10.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Basismobiliteit RNV (16e0000199).
Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van de RNV aan de raad over basismobiliteit.
2. Deze brief aan te bieden aan de raadsgriffie voor de LIS.

Vastgesteld in de collegevergadering van 2 februari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

