Nr. e160008110
Casenr. 16e0002244

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 maart 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 C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 23 februari 2016.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling BV
Onderwerp
Bestuursrapportage (16e0000846).
Besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2016 (maart).
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Afdeling AONT
Onderwerp
Tussentijdse evaluatie klachtenbemiddelaar sociaal domein (16e0001396).
Besluit
1. Op basis van een positieve evaluatie de dienstverlening van Zorgbelang Gelderland voor de
klachtenbemiddelaar sociaal domein te continueren in 2016.
2. Voor kennisgeving aangenomen..
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Prestatieafspraken (2015-08653)
Besluit
1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken 2016 conform de Woningwet 2015 (nr. 15049953)
tussen woningcorporatie UWOON en de gemeente Ermelo.
2. Voorgestelde route (nr. 15049125) aanpassen om te komen tot zgn. ‘smart’ prestatieafspraken
2017 én een ‘raamovereenkomst prestatieafspraken’ voor 2018-2022.
3. Voorafgaand open overleg met Uwoon.
4. Bijgaande raadsbrief in overleg met wethouder aanpassen en daarna verzenden aan de Raad.
5. Wethouder v.d. Bosch wordt gemandateerd voor ondertekening.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Herontwikkeling locatie Struukakkers 23 (2015-08715).
Besluit
1. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing (15044850) en reactienota “Herontwikkeling
locatie Struukakkers 23” (15042225).
2. Principemedewerking te verlenen aan het initiatief voor het perceel Struukakkers 23 ten
behoeve van de herontwikkeling naar woningbouw, bestaande uit 5 seniorenwoningen, een
tweekapper en een vrije kavel.
3. Het perceel Struukakkers 23 mee te nemen in het bestemmingsplan De Driehoek 2016 met als
hoofdbestemming ‘Wonen’, waarbij een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen die
gekoppeld wordt aan de locatie Oude Nijkerkerweg 165a.
4. De initiatiefnemer en de degenen die hun bezwaren bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt
in de brieven (e160002916, e160002906 en e160002908) op de hoogte te stellen van uw
besluit.
5. De raad met de raadsinformatiebrief (e160002428) te informeren over uw besluit tot het
verlenen van principemedewerking.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Stimuleringsagenda Sociaal Ondernemerschap 2016-2018 (16e0001601)
Besluit
1. De Stimuleringsagenda Sociaal Ondernemerschap 2016-2018, ‘Versterking van de inclusieve
economie in Ermelo’ vast te stellen.
2. De raadsbrief ‘Stimuleringsagenda Sociaal Ondernemerschap 2016-2018’ met de
Stimuleringsagenda vast te stellen en aan te bieden aan de Raad.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
PID Sportvisie 2016-2020 (16e0002051)
Besluit
1. Het Project Initiatie Document (PID) Sportvisie 2016-2020 vast te stellen.
2. Raadsvoorstel PID Sportvisie 2016-2020 vast te stellen en aan te bieden aan de Raad.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Vaststellen Verordening kwaliteit VTH (2015-06290)
Besluit
De ‘verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, gemeente
Ermelo’ (nr. e160004212) in concept vast te stellen, ter voorbereiding op de aanbieding voor
vaststelling aan de raad.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Beslissing op bezwaar, Eendenparkweg 41 1 en 2 te Ermelo (2014-14188)
Besluit
1.
Het advies van de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Ermelo van 29 juli 2015
(kenmerk 15012008) over te nemen voor wat betreft de conclusie over de bouwwerken bij het
recreatieverblijf Haspel 33A 35 te Ermelo;
2.
Het advies voor het overige niet over te nemen en contrair te besluiten;
3.
Het bezwaarschrift van mevrouw B.E. Soeterbroek – van Leeuwen, voor zover gericht tegen de
gedoogbeschikking voor de wellnessbungalows aan de Haspel 33A 35 te Ermelo niet
ontvankelijk te verklaren;
4.
Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
5.
De bouwwerken te legaliseren door middel van een omgevingsvergunning;
6.
Alsnog te handhaven, als de eigenaar niet meewerkt aan legalisatie.
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10.

11.

12.

19.

Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Mandatering duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen (16e0001700)
Besluit
1.
De afhandeling van zaken conform de “Verordening Duurzaamheidslening Ermelo voor
particulieren” en de “Verordening Stimuleringslening Ermelo voor non-profitorganisaties en
VvE’s” te ondermandateren aan de directeur en het hoofd van de Afdeling Realisatie en Beheer;
2.
Als ondermandatarisssen tevens de functies 420.424.174 (adviseur Duurzaamheid) en
420.424.225 (coördinator team Beheer en Grondzaken) toe te voegen;
3.
Het besluit in het mandatenregister toe te voegen.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Evaluatie bermen fase I en planning fase II en III (16e0000391)
Besluit
Kennis te nemen van het evaluatieverslag bermen fase I (e160003996) en in te stemmen met de
aanbevelingen uit het evaluatieverslag.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Vaststellen handhavingsstrategie, project kwaliteitsimpuls verblijfsrecreatie (16e0001628)
Besluit
1. De handhavingsstrategie (nr. e160005986) voor het project Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie
vast te stellen.
2. De handhavingsstrategie met bijgevoegde memo ter kennisname te brengen aan de commissie
Bestuur en Middelen (e160007915).
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
RNV 3.0 (16e000326)
Besluit
1. De raad, conform bijgaand concept-voorstel van de gemeente Harderwijk voorstellen
overeenkomstig te besluiten.
2. De raad informatie verstrekken over visie Ermelo t.a.v. RNV 3.0

Vastgesteld in de collegevergadering van 8 maart 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

