Nr. e160018552
Casenr. 16e0004127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 10 mei 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling APZ
Onderwerp
Consultatie gemeenten inzake wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 2010 (16e0003581)
Besluit
1. Onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad in juli-oktober en onder het voorbehoud
dat de wooneenheden die onder andere als rekenmethodiek onderdeel uitmaken van het
gemeentefonds voor de gemeente Ermelo met 981 wooneenheden worden verminderd, in te
stemmen met de concept- wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noorden Oost Gelderland(e160014282);
2. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland hierover te informeren overeenkomstig
bijgevoegde brief (e160017495).
Afdeling APZ
Onderwerp
Programmabegroting 2017-2020 VNOG (16e0003763)
Besluit
1. Onder het voorbehoud dat de wooneenheden die onder andere als rekenmethodiek onderdeel
uitmaken van het gemeentefonds voor de gemeente Ermelo met 981 wooneenheden
(€ 47.000,00) worden verminderd, in te stemmen met de Programmabegroting 2017-2020
VNOG;
2. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de VNOG (corsanr
e160017469 ) kenbaar te maken;
3. Het Dagelijks Bestuur van de VNOG 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;
4. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven haar zienswijze
in te brengen;
5. De budgettaire bijstellingen te verwerken in de eerst mogelijke Bestuursrapportage 2016.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling APZ
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Horsterweg en Groene Allee (16e0004189)
Besluit
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Woningbouw Horsterweg en Groene Allee, als
vervat in de bestanden set met identificatienummer NL.IMRO.0223.BPhorsterwg202t206-0401,
langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen (corsa e160010611);
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Woningbouw Horsterweg en Groene Allee vast
te stellen;
3. de raad voor te stellen in te stemmen met de verantwoording van het groepsrisico zoals
verwoord in het rapport van Windmill (corsa e160) en daarmee de genoemde risico’s te
aanvaarden;
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college-behandeling nog verricht moeten worden.
Afdeling APZ
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Telgterweg 315, 321 en 323 (16e0004190)
Besluit
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Telgterweg 315, 321 en 323, als vervat in de
bestanden set met identificatienummer NL.IMRO.0223.BPtelgterwg315eo-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen (corsa e1600);
2. Bij het raadsvoorstel voortaan en dus ook hier - volgens een vast format - een berekening van de
sloopmeters bijvoegen.
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Telgterweg 315, 321 en 323 vast te stellen;
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college-behandeling nog verricht moeten worden.
Afdeling APZ
Onderwerp
Raadsbrief met uitleg sloopmeters functieverandering Oude Telgterweg 243/245 ev (16e0004431)
Besluit
De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (corsanummer e160018485) op de hoogte te
stellen van de sloopmeters van de functieveranderingen aan de Oude Telgterweg 243/245 en
Telgter Engweg 45 en Konijnenwal 20.
Afdeling APZ
Onderwerp
Horster Engweg 8b (16e0002707)
Besluit
1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het verruimen van de woonbestemming voor het
perceel aan de Horster Engweg 8b te Ermelo;
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot verruiming van de woonbestemming
(gegeven de ruimtelijke situatie in casu W2) onder de voorwaarde dat de voorgestelde
woonbestemming wordt beperkt, zodat er geen sprake is van boscompensatie;
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
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8.

9.

10.

11.

Afdeling APZ
Onderwerp
Beslissing op bezwaar, Fokko Kortlanglaan 38-44 (2015-09808)
Besluit
1. Het advies van de commissie van 1 maart 2016 met kenmerk e160002053 integraal over te
nemen;
2. Het bezwaar van 7 december 2015 tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen
van 2 zorgwoningen en het kappen van diverse bomen op de locatie Fokko Kortlanglaan 38-44
gegrond te verklaren;
3. Het besluit van 8 december 2015 te herroepen en de aanvraag om omgevingsvergunning alsnog
te weigeren.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Jaarverslag 2015 Adviesraad Sociaal Domein (16e0003947)
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 (e160016163) en aanbiedingsbrief (e160016164) van
de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo;
2. De Adviesraad via bijgaande brief (e160016844) te antwoorden;
3. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de Commissie Samenleving en Maatschappij.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ermelo (16e0004015)
Besluit
1. In te stemmen met de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ermelo 2016 (e160016485) en
deze met bijgaand raadsvoorstel (e160017528) en concept raadsbesluit (e160017544) ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. Om de verschillen inzichtelijk te maken de tekst van de oude en de nieuwe verordening naast
elkaar afdrukken in een vergelijkingsdocument;
3. De gemeenteraad te verzoeken tegelijkertijd de verordening cliëntenparticipatie Wmo Ermelo
2007 in te trekken.
Afdeling ONT/SL
Onderwerp
Zienswijze concept programmabegroting 2017 en jaarstukken 2015 GGD NOG, raadsinformatiebrief
heroriëntatie positionering jeugdgezondheidszorg en 5e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
NOG (16e0003744)
Besluit
1. De concept-programmabegroting 2017 GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
2. De jaarstukken 2015 GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
3. De stukken van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2016 voor kennisgeving aan te nemen
(e160007742)
4. De stukken van het Algemeen Bestuur van 14 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen (201509750).
5. Bijgevoegde voorlopige zienswijze toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GGD NOG
(e160016159)
6. Bijgevoegde voorlopige zienswijze op de concept-programmabegroting 2017 en de jaarstukken
2015 GGD NOG voor te leggen aan de agendacommissie ten behoeve van behandeling in de
commissie Samenleving en Maatschappij en de gemeenteraad.
7. Via bijgevoegde brief de raad informeren over de afwegingen tot heroriëntatie op de
positionering jeugdgezondheidszorg en nieuwe indeling taken GGD (e160018229).
8. Onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad in te stemmen met de 5e wijziging
van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG (e160018474).
De 5e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG ter toestemming voor te leggen
aan de agendacommissie ten behoeve van behandeling in de commissie Samenleving en
Maatschappij en de gemeenteraad.
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12.

13.

14.

15.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Coöperatie Gastvrije Randmeren, jaarrapportage 2015 (16e0004093)
Advies
1. Met de jaarrapportage 2015 van de Coöperatie Gastvrije Randmeren in te stemmen.
2. De jaarrapportage 2015 van de Coöperatie Gastvrije Randmeren ter informatie aanbieden aan de
raad.
Afdeling AONT
Onderwerp
VNG Regiocontract in het kader van het samenwerkingsprogramma Regionale Energietransitie
(16e0003867)
Besluit
1. In te stemmen met de voorbereidingen van een regiocontract met de VNG in het kader van het
samenwerkingsprogramma Regionale Energietransitie.
2. Commitment uit te spreken aan het traject tot aan het tekenen van het Regiocontract door de
VNG-brief te tekenen, waarbij voor Ermelo het lokaal Programma Duurzaamheid leidend blijft.
3. De VNG te informeren over beide voorgaande besluitpunten door het tekenen van de brief aan
de VNG (zie bijlage voor tekst van de brief).
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
PID Ontwikkelstrategie De Boskamer (16e0004142)
Besluit
1. Het Project initiatiedocument (PID) Ontwikkelstrategie De Boskamer vast te stellen (corsanr.
15030983). In het PID de begrenzing aangeven op basis van een actuele luchtfoto-ondergrond.
2. De raad middels de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken een voorbereidingskrediet
van € 18.500,-- beschikbaar te stellen en vooruitlopend op de vaststelling van de betreffende
Bestuursrapportage de uitvoering ter hand te nemen.
3. De raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebrief.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Stedenbouwkundig programma van eisen de Driesprong (16e0000113)
Besluit
1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen de Driesprong (e160017763) vast te stellen.
2. De raad voor te stellen het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (e160017763) vast te
stellen en daarmee de kaders voor het op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
voor de herontwikkeling van de locatie De Driesprong vast te leggen. De tekst van het voorstel
op enkele onderdelen aanvullen/aanpassen i.o.m. de portefeuillehouder.
3. Bij de aanbesteding van het Driesprongterrein alleen partijen te selecteren met een bedrijfsvisie
op duurzaamheid, ervaring op het gebied van duurzaam bouwen of partijen die bereidheid
tonen een duurzaam project te realiseren.
4. Het woningbouwprogramma te verruimen van 1/3 per woningbouwcategorie naar tussen de 20%
en 40% per woningbouwcategorie.
5. De mogelijkheid te bieden de woningcategorie met € 15.000,-- te verhogen als sprake is een
aantoonbaar duurzame woning.
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16.

Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Regionaal Bestuurlijk Handhaving Overleg (RBHO) (16e0003712)
Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda voor het Regionaal Bestuurlijk Handhaving Overleg (RBHO).
2. In te stemmen met het starten van een verkenning nadere samenwerkingsmogelijkheden in het
kader van de komst van de Omgevingswet.

Vastgesteld in de collegevergadering van 24 mei 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

