Nr. e160012818
Casenr. 16e0003295

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 april 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 29 maart 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ABV
Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2016 (16e0002449)
Besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2016 + Meerjarenoverzicht
speerpunten t.b.v. raadsplanning.
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze Bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.
3. Na te gaan hoe op eenvoudige wijze kan worden voorzien in de wens van de agendacommissie
om maandelijks te beschikken over een inzichtelijk werkschema per commissie voor het
komende kwartaal.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Omgeving Oude Nijkerkerweg 23, Kuiperhof (16e0002724)
Besluit
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Omgeving Oude Nijkerkerweg 23 (Kuiperhof), als
vervat in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPonijkerkerweg23-0401,
langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen (corsa e160011710)
2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Omgeving Oude Nijkerkerweg 23 vast te
stellen;
3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen, dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en commissiebehandeling nog verricht moeten
worden.

pagina

2 van 4

4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling AONT
Onderwerp
Programmaplan Sociaal Domein 2016 (2014-09352)
Besluit
1.
Het bijgestelde programmaplan Sociaal Domein 2016 vast te stellen.
2.
De acht genoemde speerpunten vast te stellen als de uitwerking van de vier programmadoelen.
3.
De focus in de transformatie van het sociaal domein te leggen bij vier hoofdinspanningen in de
ontwikkeling naar het integraal ondersteunen van inwoners, te weten:
 De totstandkoming van het lokaal ondersteuningsnetwerk (Basisondersteuning),
 De doorontwikkeling van het ondersteuningsaanbod rond Meedoen/Participatie,
 De inrichting van de EHZ uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein,
 Een experiment met het ontschotten van budgetten die beschikbaar zijn voor het sociaal
domein.
Hiernaast geeft het programma invulling aan de verschuivingen in de verhouding tussen
overheid en inwoners op het sociaal domein.
4. Het Programmaplan 2016 Sociaal Domein ter informatie beschikbaar te stellen aan de Raad.
5. Een budget van € 365.000,00 beschikbaar te stellen voor de vervolgfase van het Programma
Sociaal Domein in 2016.
6. Dit bedrag te dekken vanuit:
6431702 Transitiekosten sociaal domein,
restant budget 2015
€ 147.000,00
6770467 Stelpost Implementatie sociaal domein,
restant budget 2015
- 166.000,00
6770467 Stelpost Implementatie sociaal domein,
budget 2016
- 52.000,00
€ 365.000,00
7. De budgettaire consequenties te verwerken in de derde Bestuursrapportage 2016.
Afdeling AONT
Onderwerp
Reactie op initiatiefvoorstel BBE over E&C vorm voor de Westflank (16e0002712).
Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief.
Afdeling APZ
Onderwerp
Bestuursovereenkomst COA (16e0003296)
Besluit
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente (e160012756).
2. De burgemeester zal deze overeenkomst ondertekenen krachtens artikel 171, lid 1, van de
Gemeentewet.
3. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad te informeren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek bouwplan hoek Fokko Kortlanglaan en Meeboerserf (2015-09726)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het veranderen van de agrarische bestemming met
specifieke aanduiding “kwekerij” naar een bedrijfsbestemming voor een woon- werklocatie op
de locatie aan de Fokko Kortlanglaan hoek Meeboerserf te Ermelo;
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming
van agrarisch met specifieke aanduiding “kwekerij” naar bedrijfsbestemming op het perceel
aan de Fokko Kortlanglaan hoek Meeboerserf;
3. Het bedrijfsgebouw met een wijzigingsplanprocedure mogelijk te maken en de bedrijfswoning
afzonderlijk te regelen met een bestemmingsplanprocedure of een uitgebreide
omgevingsvergunning;
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verordening leerlingenvervoer gemeente Ermelo 2016 vast te stellen (16e0002509)
Besluit
Aan de raad voor te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Ermelo 2016 vast te stellen.

pagina

3 van 4

9.

10.

11.

12.

13.

Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
ReVu –Jaarrekening 2015, 1 e begrotingswijziging 2016/voorstel tot liquidatie (16e0003021)
Besluit
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2015 van de ReVu.
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2016 van de ReVu.
3. De 1e begrotingswijziging 2016 aanbieden aan de raad en op te nemen op de lijst ter inzage
liggende stukken en voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
4. Het raadsvoorstel en –besluit aan te bieden aan de raad.
5. Besluiten tot opheffen van de ReVu per 1 augustus 2016 conform de WGR en dit besluit
publiceren.
Afdeling MIZ/HRM
Onderwerp
Regeling Generatiepact (16e0002187)
Besluit
1. In principe te besluiten de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Ermelo met ingang van
1 juli 2016 aan te passen door het opnemen van een nieuw hoofdstuk 41 Generatiepact.
2. Het principebesluit ter instemming voor te leggen aan de commissie voor georganiseerd
overleg.
3. Na instemming van de commissie voor georganiseerd overleg is hoofdstuk 41 van de
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ermelo met ingang van 1 juli 2016 definitief vastgesteld.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Kadernota 2017 (16e0001275)
Besluit
1.
Akkoord te gaan met de inhoud van de Kadernota 2017, met in achtneming van de door het
college gemaakte opmerkingen.
2.
De wethouder van Financiën te machtigen de laatste aanpassingen te accorderen.
3.
De kadernota 2017 aan te bieden aan de raad, conform het bijgevoegde raadsvoorstel en
raadsbesluit.
4.
Akkoord te gaan met de bijgevoegde publicatie.
5.
Het college nader te informeren over de specificatie van onderdeel 3 (verlaging diverse
bedrijfsvoeringsbudgetten ad € 475.000,00) op pagina 51/69;
6.
Wethouder Heutink zal een tekstvoorstel betreffende het Sociaal Domein aanleveren bij de
teamcoördinator Financiën;
7.
De vermelding inzake de Domeinmanager Vitale Vakantieparken ad €11.000,== blijft
achterwege.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Vervolg RNV 3.0 (16e0002153).
Besluit
1. In te stemmen met het aanbieden van bijgaande raadsbrief over het vervolg RNV 3.0.
2. De raadsbrief aan te bieden aan de raad.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Ondertekenen projectovereenkomst RNV in het kader van het Regiocontract (16e0001087)
Besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde projectovereenkomst met de RNV over het regiocontract
(centrumontwikkeling en stationsomgeving);
2. Wethouder Van den Bosch te mandateren tot ondertekening (=besluit van de burgemeester ex
artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet).

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