Nr. e160014087
Casenr. 16e0003295

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 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.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 5 april 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Toelichting vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe (16e0003250)
Besluit
In te stemmen met de adviezen van de financieel adviseur.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Ambtshalve vergunningverlening uitstallingen op grond van de Richtlijnen Beeldkwaliteit
Stationsstraat Ermelo (16e0002833)
Besluit
Ambtshalve een vergunning te verlenen aan alle ondernemers aan de Stationsstraat en de
omliggende pleinen (’t Weitje, Molenaarsplein, de Enk [Pauwenplein], Raadhuisplein en Stationsplein)
voor het hebben van uitstallingen, op grond van de Richtlijnen Beeldkwaliteit Stationsstraat Ermelo,
middels de begeleidende brief inclusief vergunning met kenmerk e160012765.
Afdeling AONT
Onderwerp
Programma Duurzaamheid (16e0002882)
Besluit
1. In te stemmen met het Programma Duurzaamheid.
2. In te stemmen met de aan de raad voorgestelde sleutelprojecten.
3. In te stemmen met het - op onderdelen aangevulde - bijgevoegde raadsvoorstel en dit voorstel
ter agendering voor te leggen aan de agendacommissie ter besluitvorming in de raad.
4. Gemeenteraad voor te stellen om de uitgaven van het Programma Duurzaamheid voor
€ 671.000,00 ten laste te laten komen van de bestemmingsreserve
klimaatuitvoeringsprogramma en voor € 558.700ten laste te laten komen van de
bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.
5. De gemeenteraad voor te stellen de hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen.
6. De gemeenteraad voor te stellen de naam van de bestemmingsreserve
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Klimaatuitvoeringsprogramma te veranderen in bestemmingsreserve Duurzaamheid.
In de kadernota 2019 zal een terugkijk gegeven worden op de jaren 2016 tot en met begin
2018 en een voorstel gedaan voor dekking van de jaren 2019 en 2020.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Masterplan Strand Horst (16e00002209)

7.
5.

Besproken in aanwezigheid van de dames J. Blok en M. van der Linden

6.

Besluit
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties op de Visie Strand Horst en in te stemmen
met de reactienota Inspraak Visie Strand Horst.
2. Het inspraakverslag ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
3. In te stemmen met het Masterplan Strand Horst met dien verstande, dat

het college – gezien de inmiddels door initiatiefnemer B. van den Brink en LeisureLands
gedane toezeggingen - thans instemt met een solitaire evenementenhal, maar dat in het
raadsvoorstel en in het masterplan melding zal worden gemaakt van een ruime zoekzone,
waarbinnen - terwille van de beschikbaarheid van meer toegankelijk strand - de concrete
locaties van deze hal, van het strand en van de parkeerplaatsen nader zullen worden
afgewogen en vastgesteld.

daarnaast nog enkele andere redactionele en figuratieve aanpassingen in de stukken zullen
worden verwerkt.
4. Het aldus aangepaste Masterplan ter vaststelling aan te bieden aan de raad via het bijgevoegde
conform beslispunt 3 aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Ondersteuning WK Jonge dressuurpaarden 2016-2018 (16e0001470)
Besluit
1. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 5.000,-- per jaar onder voorwaarde van
deelname van tenminste 3 buurgemeenten.
2. Publiciteitsmogelijkheden van WK Jonge Dressuurpaarden ter beschikking te stellen aan Visit
Veluwe ter promotie van de Veluwe.
3. De bijdrage ten laste te brengen van eenmalige- en stimuleringssubsidies.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 april 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

