Nr. e160019422
Casenr. 16e0004127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 24 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 17 mei 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
Oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (16e0003600)
Besluit
1. In te stemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis Noord Oost 5Gelderland in juli
2016 conform bijgevoegde statuten waarin naast een raad van bestuur en een raad van toezicht
een vergadering van gemeenten met specifieke bevoegdheden is opgenomen;
2. In te stemmen met de inrichting van de toekomstige stichting conform het bedrijfskundig
inrichtingsplan en de beoogd directeur-bestuurder opdracht geven om binnen dit kader
(inclusief financieel kader) de organisatie per 1 januari 2017 operationeel vorm te geven;
3. In te stemmen met het structureel beleggen van de niet-wettelijke taken ‘Meldpunt
Jeugdprostitutie & Loverboys’ en ‘Tijdelijk Huisverbod’ en het in 2017 beleggen van de nietwettelijke taak ‘Zorgmeldingen Jeugd van Politie’ bij de stichting Veilig Thuis Noord Oost
Gelderland;
4. In te stemmen met het transitieplan zodat een verantwoorde overgang van de huidige
projectorganisatie naar de zelfstandige stichting per 1 januari 2017 mogelijk is.
5. Dit ontwerp-collegebesluit ter kennisname brengen van de gemeenteraad en hem in de
gelegenheid stellen om door een brief zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken, zodat
een definitief collegebesluit uiterlijk 7 juli 2016 kan plaatsvinden en tot ondertekening van de
volmacht door de burgemeester kan worden overgegaan.
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3.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (16e0004087)
Besluit
1. In te stemmen met de Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019
(e160018316) inclusief de sub-regionale Noord Veluwe paragraaf;
2. Kennis te nemen van het gezamenlijke advies van de adviesraden sociaal domein Noord Veluwe
op deze Transformatieagenda en de reactie daarop in de inspraaknota (e160018981);
3. Kennis te nemen van het gezamenlijke advies van de adviesraden sociaal domein Noord
Veluwe (e160019041) op de sub-regionale Noord Veluwe paragraaf en in te stemmen met de
reactie op het advies (e160018317);
4. De gemeenteraad te informeren over de Transformatieagenda en de sub-regionale paragraaf via
bijgaande raadsbrief (e160018052) met 3 bijlagen;
5. Benodigde lokale dekking scholing ad €5.000 per jaar te dekken uit Preventief Jeugdbeleid
639.03.01.

4.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Veranderagenda Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang (16e0004117)
Besluit
1. In te stemmen met de “Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd
wonen regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe 2016-2019” (e160016846);
2. Kennis te nemen van de adviezen van de Adviesraden Sociaal Domein Noord Veluwe
(e160016847) alsmede de reactie op de betreffende adviezen, opgesteld door de
centrumgemeente Zwolle (e160016848);
3. In te stemmen met het convenant met de centrumgemeente Zwolle (e160016849) en de
wethouder van zorg en welzijn te mandateren om dit convenant te ondertekenen namens de
gemeente Ermelo;
4. De gemeenteraad via bijgaande raadsbrief (e160019070) te informeren over de veranderagenda
en het convenant dat de gemeenten in de centrumgemeenteregio Zwolle voornemens zijn te
sluiten en hen gelegenheid te geven eventuele bedenkingen kenbaar te maken.
Afdeling
Onderwerp
Zienswijze jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017 -2020 SDV (16 e 0004560)
Besluit
1. De concept-zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel en bijgevoegde ontwerpbrief) aanpassen zoals besproken en in gewijzigde vorm aan de gemeenteraad ter vaststelling
voor te leggen voor:
a. de Jaarrekening 2015 SDV;
b. de Meerjarenbegroting 2017-2020 SDV;
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze aan het Algemeen Bestuur van SDV te
verzenden, na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze door de commissie
Samenleving onder voorwaarde van definitieve instemming van de gemeenteraad.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling
Onderwerp
Vaststelling Parkeerbeleidsplan (16e0004272)
Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het bijgevoegde Parkeerbeleidsplan.
2. Het parkeerbeleidsplan door middel van bijgevoegd raadsvoorstel (laatste versie na overleg met
de beide portefeuillehouders) voor behandeling aan te bieden aan de raad.
3. Gedeeltelijk uitvoering te geven aan het verkeersbesluit “Uitbreiding blauwe zone de Bree”
(09030745).
4. Een maximale parkeerduur van 2 uur te hanteren in de parkeerschijfzones (m.u.v. de
Verbinding).
5. Geen ontheffingsbeleid in te voeren voor de parkeerschijfzones.
6. Te besluiten de inventarisatie vanuit de parkeermarkten te gebruiken bij het project ‘oplossen
parkeerproblemen in de wijken’ uit het GVVP, de hiervoor gereserveerde kredieten
(€ 100.000,00) vrij te geven en dit te laten verwerken bij de eerstvolgende Bestuursrapportage.
Afdeling PZ
Onderwerp
Principebesluit welstand Horster Zoomweg 3 (16e0004359).
Besluit
Het advies van de welstand niet over te nemen, in te stemmen met het principeverzoek en
betrokkene hiervan in kennis te stellen.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Vaststelling nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht (16e0004599)
Besluit
1. In principe in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
(tweede wijziging), waarbij de bestaande regeling wordt vervangen door de bij dit besluit
gevoegde en hiervan deel uitmakende concept-regeling.
2. De raad voor te stellen het College toestemming te verlenen tot het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, zoals hiervoor omschreven bij beslispunt 1.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
DB en AB stukken Meerinzicht d.d. 25 mei 2016 (16e0004595)
Besluit
1. In te stemmen met de DB-agenda en voorstellen.
2. In te stemmen met de AB-agenda en voorstellen.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Uittredingsbesluit GR RNV voor wat betreft de uitvoeringstaken sociaal domein (16e0004596)
Besluit
Bijgaande brief over het uittredingsbesluit uit de GR RNV voor wat betreft de uitvoeringstaken
sociaal domein en over verkenning uittreding overige uitvoeringstaken met inachtneming van een
redactionele aanpassing te verzenden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 31 mei 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

