Nr. e160016146
Casenr. 16e0003295

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 april 2016

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester;
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder;
De heer J. van Eijsden, wethouder;
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris.
Afwezig:
De heer A.L. Klappe, wethouder (met kennisgeving).
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst collegevergadering van 19 april 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Jaarrapportage Brandweer Veluwe West 2015 (16e0003850).
Besluit
1. De Jaarrapportage 2015 Brandweer Veluwe West (e160015705) vast te stellen.
2. De jaarrapportage(e160015705) ter kennisgeving aan te bieden aan de raadscommissie bestuur
en middelen op 16 juni 2016.
Afdeling R&B
Onderwerp
Aanbieden Bouwverordening 2016 (2015-09790).
Besluit
1. De gewijzigde ‘bouwverordening gemeente Ermelo 2016’ inclusief bijlagen (ref. 15049405) ter
vaststelling aan te bieden aan de raad;
2. De raad voor te stellen de ‘bouwverordening gemeente Ermelo 2012’ in te trekken, gelijktijdig
met inwerkingtreding van de ‘bouwverordening gemeente Ermelo 2016’;
3. De volgende personen voor te dragen als leden van de Commissie Omgevingskwaliteit ter
benoeming voor de duur van drie jaar:
1. drs. L.S.C. (Bert) Statema (voorzitter),
2. ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout (architectlid en tevens gemandateerde in kleine commissie),
3. ir. S. (Sandra) Schuit (landschapsarchitect/stedenbouwkundige en tevens gemandateerde in
kleine commissie),
4. E.M. (Eva) ter Braak MA (cultuurhistoricus);
4. De raad - gemotiveerd - voor te stellen de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de
Commissie Omgevingskwaliteit (= adviesorgaan aan B&W) te delegeren aan het college van B&W.
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5.

4.

5.

6.

7.

Het raadsvoorstel en bijbehorend ontwerp-raadsbesluit, alsook de tekst van de ontwerpbouwverordening gemeente Ermelo 2016 en de daarop betrekking hebbende Nota van
wijzigingen aanpassen conform het vorige beslispunt 5.
6. De vergoeding voor de burgerleden vast te stellen op een bedrag van €150,00 (exclusief btw)
per dagdeel per burgerlid en deze jaarlijkse kosten van € 3.900,00 te dekken uit de opbrengst
van de welstandsleges.
Afdeling PZ
Onderwerp
Herziening beleidsregels standplaatsen Ermelo 2010-2015 (2015-04797).
Besluit
1. De ‘Beleidsregels standplaatsen Ermelo 2010-2015’ in te trekken.
2. Van de 13 standplaatsen er 6 in stand te houden.
3. De ‘Beleidsregels standplaatsen Ermelo 2016-2020’ vast te stellen.
4. De huidige standplaatshouders van het besluit op de hoogte te stellen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Terrasvergunningen vernieuwde Stationsstraat (16e0001893).
Besluit
1. Nieuwe terrasvergunningen met huurovereenkomsten te verlenen aan de ondernemers in de
Stationsstraat tussen het station en de Rabobank.
2. M.b.t. het Pauwenplein wordt vastgesteld, dat de huidige situatie (alleen een terras t.b.v. de
Volksmond) kan blijven bestaan zolang er geen verzoek van een andere ondernemer komt voor
een tweede terras op het Pauwenplein. In dat geval dient De Volksmond in te schikken om
daarvoor ruimte te maken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vangnetregeling Participatiewet 2015; evaluatie en verantwoording re-integratie (16e0003855).
Besluit
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage re-integratie 2015.
2. De voortgangsrapportage toe te zenden aan de gemeenteraad om daarmee aan de toezegging
betreffende de evaluatie van de re-integratie te voldoen en tevens te rapporteren over de in
november 2015 besproken maatregelen.
3. De gemeenteraad voor te stellen om:
a. kennis te nemen van de voortgangsrapportage re-integratie 2015
b. de voortgangsrapportage re-integratie 2015 vast te stellen.
4. De voortgangsrapportage en de beraadslagingen van de gemeenteraad als basis te nemen voor
de in te dienen aanvraag voor de vangnetregeling 2015.
5. Een overzicht met de actuele verdeling van het cliëntenbestand over de Participatieladder ter
informatie toezenden aan B&W.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanpassingen beleid algehele woninginrichting (16e0002192).
Besluit
In te stemmen de volgende beleidsaanpassingen per 1 januari 2016 aangaande de verstrekking van
bijzondere bijstand in de vorm van leenbijstand voor algehele woninginrichting:
a. het verlagen van de maximale verstrekkingen naar maximaal 50% wanneer aanvragen
betrekking hebben op de volledige inrichting van een woning;
b. het verlagen van de maximale verstrekkingen naar maximaal 25% wanneer aanvragen
betrekking hebben op de volledige inrichting van een kamer;
c. het verhogen van het eerste voorschot bij de uitbetaling van leenbijstand naar 75%, welk bedrag
volledig dient te worden verantwoord middels aankoopbonnen of prints van advertenties van
Marktplaats of soortgelijke sites waarna het restant van de leenbijstand kan worden uitbetaald;
d. alvorens een cliënt in dezen een aanvraag tot bijzondere bijstand kan doen, dient de cliënt zelf
voldoende inspanning te hebben verricht om een zo goedkoop mogelijke en passende
oplossing te vinden.
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e.

8.

Het stuk alsnog agenderen voor een nabespreking in het portefeuillehoudersoverleg van
wethouder Heutink-Wenderich.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Westflank (16e0002829)
Besluit
1. Het ontwerp-bestemmingsplan Westflank vast te stellen (NL.IMRO.0233.BPWestflank-0301,
e160010415, e160010417, e160010418, e160010420, e160010421, e160010422,
e60015755, e160015756, e160015759).
2. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit (e160013973).
3. In te stemmen met de raadsbrief (e160014461) en deze aanbieden aan de agendacommissie.

Vastgesteld in de collegevergadering van 3 mei 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

