Nr. e160004779
Casenr. 16e0000735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 februari 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 2 februari 2016 en 26 januari 2016
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ONT
Onderwerp
Afspraken met de Vereniging Oud Papier Actie Ermelo om oud papier uit restafval te krijgen (201510019)
Besluit
1. In te stemmen met de afspraken die gemaakt zijn met Vereniging Oud Papier Actie Ermelo over
de extra inspanningen om oud papier uit het restafval te krijgen.
2. Aan de deelnemers aan te kondigen en in de afspraken opnemen, dat de aldus gewijzigde
afspraken over 2 jaar worden geëvalueerd op het beoogde effect van een grotere opbrengst c.q.
minder papier in het restafval.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verkenning Lokaal zorggerelateerd Ondernemerschap (16e0000680)
Besluit
1. In te stemmen met het laten uitvoeren van een Verkenning naar Lokaal zorggerelateerd
Ondernemerschap, conform afspraken in het Economisch Programma en binnen het hiervoor
gereserveerde budget binnen het begrotingsprogramma Economie.
2. Deze verkenning uit te laten voeren door onderzoeksbureau KplusV conform offerte d.d.
14 januari 2016.
3. De voortgang afstemmen met het proces rond de gebiedsvisie herontwikkeling landgoed
Veldwijk.
Afdeling R&B
Onderwerp
Projectsubsidie HEMA (16e0000712)
Besluit
1. De bijgaande beschikking (e160003631, projectsubsidie) vast te stellen.
2. Een voorschot van € 50.000,00 inclusief de overeengekomen vergoeding voor rente ad
€ 2.000,00 betaalbaar te stellen ten behoeve van de herontwikkeling van De Enk/HEMA.
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5.

6.

MIZ/BEL
Onderwerp
Intrekking Brandweerrechtenverordening 2007 (16e0000781).
Besluit
De raad conform het enigszins aangevulde raadsvoorstel voor te stellen de Brandweerrechtenverordening 2007 (2006/21073) in te trekken.
Onderwerp
Openbaarmaking vertrouwelijke brieven
Besluit
Het college besluit ten aanzien van de volgende brieven waaromtrent eerder vertrouwelijkheid is
opgelegd, deze geheimhouding thans op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet op te
heffen dan wel – voor zoveel nodig - op grond van artikel 55, lid 3 juncto 25, lid 4 van de
Gemeentewet aan de raad voor te stellen deze thans op te heffen, omdat het belang van
geheimhouding inmiddels is vervallen:
1. Collegebesluit d.d. 7 oktober 2014 (nr. 14055220) waarin is opgenomen dat er onder welke
voorwaarden het college bereid is een bijdrage ad € 250.000,00 beschikbaar te stellen
t.b.v. het woningbouwproject Kerklaan/Postlaantje.
2. De brief aan de SGP fractie, welke in afschrift vertrouwelijk is gezonden aan de
fractievoorzitters d.d. 18 augustus 2015 (nr. 15027170) inzake het project Markt 2.0,
waarbij het college informatie verstrekt over het onverhoopt niet langer participeren van
Aldi in dit project.
3. De raadsbrief (nr. 15000965) inzake mogelijke verplaatsing van de firma Kreca naar de
locatie Harderwijkerweg 148.

Vastgesteld in de collegevergadering van 16 februari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

