Nr. e160017697
Casenr. 16e0004127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 mei 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
De heer C. Versluis, plaatsvervangend gemeentesecretaris
Afwezig:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder (met kennisgeving)
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (met kennisgeving)
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 3 mei 2016.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling BV
Onderwerp
Derde bestuursrapportage 2016 (16e0003545).
Besluit
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e bestuursrapportage 2016 (mei).
b. De begrotingswijzigingen, zoals in deze bestuursrapportage bij de programma’s worden
vermeld, vast te stellen.
c. De beleidslijn inzake “niet uit de balans blijkende verplichtingen” vast te stellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en Speuld (2015-06745)
Besluit
1. Kennis te nemen van het feit dat het bestemmingsplan buitengebied Agrarische Enclave en
Speuld onherroepelijk is.
2. De raad door middel van aangepaste raadsbrief e160012039 hierover te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanbesteding exploitatie veerpont FleGel (16e0003051).
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde offerteaanvraag en de gemeente Zeewolde (overeenkomstig de in
2011 gesloten bestuursovereenkomst met Harderwijk en Zeewolde) te mandateren voor uitvoering
van de aanbesteding en het resultaat hiervan af te wachten.

pagina

2 van 3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Verlenging contracten jeugdhulpaanbieders voor 2017 (16e0003679).
Besluit
1. In te stemmen met het voorstel de contracten met jeugdhulpaanbieders voor 2017 voor de
tweede keer te verlengen met een jaar.
2. De brief aan het RAJ over punt 1 én de verlenging van de opdracht aan het RAJ tot en met 2017
te ondertekenen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Zorgelijke situatie jeugdhulporganisatie Intermetzo (16e0004186).
Besluit
De raad te informeren over situatie jeugdhulporganisatie Intermetzo.
Afdeling PZ
Onderwerp
Beslissing op bezwaar, omgevingsvergunning Brederodelaan 1 (2015-09585).
Besluit
1. Het bezwaar van bezwaarde tegen uw besluit van 30 november 2015, kenmerk 15045143,
waarbij een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport is verleend, nietontvankelijk te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststelling aangepast bestemmingsplan Nijkerkerweg 55-Zeeweg naast 75 (2015-02151).
Besluit
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 – Zeeweg naast 75
NL.IMRO.0233.BPnijkerkerweg55-0401, langs de elektronische weg en in analoge vorm op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met de bijbehorende Nota van zienswijzen,
gewijzigd vast te stellen (15010327, 15010330, 15010329, 15020093 en 15008803);
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Nijkerkerweg 55 –Zeeweg naast 75 vast te
stellen;
3. Een aparte planologische procedure op te starten voor het perceel Nijkerkerweg 47.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststellen anterieure overeenkomst functieverandering Nijkerkerweg 55-naast Zeeweg 75 (201502151).
Besluit
1. In te stemmen met de aanvullende anterieure overeenkomst voor de functieverandering op het
perceel Nijkerkerweg 55- naast Zeeweg 75;
2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de functieverandering op het perceel
Telgterweg 240.
Afdeling PZ
Onderwerp
Aanvullende vragen fractie SGP over landbouwgronden langs de Flevoweg (16e0001525).
Besluit
In te stemmen met de brief over de landbouwgronden langs de Flevoweg en deze te verzenden aan
de fractie van de SGP en in afschrift aan de raad.
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11.

12.

13.

Afdeling PZ
Onderwerp
Programmabegroting 2017, Meerjarenbegroting 2018-2020 en Jaarstukken 2015 ODNV
(16e0003557)
Besluit
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 ODNV met goedkeurende accountantsverklaring) en
deze ter informatie te sturen naar de raad.
2. In te stemmen met de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenbegroting 2018-2020 ODNV.
3. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de ODNV (corsanr
e160017009 ) kenbaar te maken.
4. Het Dagelijks Bestuur van de ODNV over uw besluit te informeren en t.z.t. het besluit van de
raad omtrent een eventuele zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te doen toekomen.
5. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven haar zienswijze in
te brengen.
6. De budgettaire bijstellingen te verwerken in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2016.
Afdeling BV
Onderwerp
Verzoek om raadsenquete G. Elsing (16e0001926).
Besluit
1. De concept reactie (e160015645) op het verzoek van G. Elsing d.d. 15 februari 2016 aan te
bieden aan de raad.
2. Na vaststelling door de raad de concept brief verzenden.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Jaarstukken 2015, 1e Begrotingswijziging 2016 en Programmabegroting 2017 Meerinzicht
(16e0003799)
Besluit
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 Meerinzicht (met goedkeurende
accountantsverklaring) en deze ter informatie te sturen naar de raad.
2. In te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2016 Meerinzicht en de raad voor te stellen af te
zien van het indienen van een zienswijze.
3. In te stemmen met de Programmabegroting 2017 Meerinzicht en de raad voor te stellen af te
zien van het indienen van een zienswijze.
4. Het dagelijks bestuur Meerinzicht over uw besluit te informeren en t.z.t. het besluit van de raad
omtrent een eventuele zienswijze aan het Dagelijks Bestuur te doen toekomen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 17 mei 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

