Nr. e160020444
Casenr. 16e0004127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 31 mei 2016
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder (m.u.v. agendapunt 15)
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder (m.u.v. agendapunt 15)
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 24 mei 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, zij het dat het besluit bij agendapunt 6
(Vaststelling Parkeerbeleidsplan – 16e0004272) sub 4 als volgt wordt aangevuld:
“Een maximale parkeerduur van 2 uur te hanteren in de parkeerschijfzones (m.u.v. de Verbinding;
daar geldt een parkeerduur van maximaal 1,5 uur zolang het project nog niet volledig is
gerealiseerd en de parkeerdruk is teruggebracht tot beleidsconforme proporties.”
Afdeling AONT
Onderwerp
Beleidsregels Wet Taaleis 2016 (16e0004559)
Besluit
De beleidsregels Wet Taaleis 2016 conform advies vast te stellen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
PID nota gezondheidsbeleid 2017-2020 en verlenging huidige nota tot 1 januari 2017 (16e0000666)
Besluit
1. Het PID Gezondheidsbeleid 2017-2020 vast te stellen (corsanummer e1600072610).
2. De nota gezondheidsbeleid 2011-2015 te verlengen tot 1 januari 2017 (corsanummer
12066832).
3. De raadsbrief PID Gezondheidsbeleid 2017-2020 vast te stellen en aan te bieden aan de raad
(e160015077)
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Projecten Samenwerking ouderen (16e0004558)
Besluit
1. In te stemmen met het vervolg van de samenwerking in de regio rondom (kwetsbare) ouderen,
zoals omschreven in de offertes van Raedelijn en Zorgbelang Gelderland;
2. Te gaan werken met het digitale communicatiemiddel OZOVerbindzorg – als onderdeel van deze
samenwerking- om te beginnen voor ouderen;
3. Medicamus te verzoeken om de overeenkomst met OZOVerbindzorg af te sluiten voor 2016 en
2017;
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5.

6.

7.

8.

4. In te stemmen met de bijdrage voor OZOVerbindzorg voor de gemeente Ermelo van maximaal
€19.532 voor 2016 en 2017;
5. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage in de kosten van €8.117 voor 2016 en 2017 voor
de inzet van Raedelijn en Zorgbelang Gelderland om, naast de invoering van OZOVerbindzorg,
de projecten ouderenzorgteams en preventief aanbod robuuste ouderen via een
programmastructuur te realiseren;
6. Wethouder Kleijer van de gemeente Putten te machtigen om als portefeuillehouder op dit
dossier namens de regiogemeenten deel te nemen aan de ontwikkeling van de visie en
programmastructuur en als opdrachtgever naar Raedelijn en Zorgbelang Gelderland op te
treden;
7. In te stemmen met de intentieverklaring samenwerking (kwetsbare) ouderen;
8. In te stemmen met de overdracht van de tekenbevoegdheid van de burgemeester aan de
portefeuillehouder Welzijn van Ermelo om namens de gemeente Ermelo de intentieverklaring te
ondertekenen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Inschrijving de Leemkuul (2015-08735)
Besluit
Kennis te nemen van de inschrijving van Hegeman bouwontwikkeling BV op project de Leemkuul
(e160017974).
Afdeling APZ
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Watervalweg ter visie (2015-05285)
Besluit
1.
In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan “Watervalweg 159-173” en het ontwerp
raadsbesluit (corsanr e160018159) gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2.
Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit ontwerp
bestemmingsplan “Watervalweg 159-173” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
(e160019709) gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan ter inzage te leggen;
3.
De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden;
4.
De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (corsanr e160018159) op de hoogte te stellen
van de ter inzagelegging.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek functieverandering Garderenseweg 70 (2015-10016)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het veranderen van de agrarische bestemming naar
wonen en het realiseren van 2 woningen op de locatie Garderenseweg 70 te Ermelo;
2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar wonen en het realiseren van 2 woningen op de locatie Garderenseweg 70 te
Ermelo tenzij de woningen aan de Garderenseweg worden gepositioneerd of aanhaken bij de
ontwikkeling aan de Garderenseweg 82-88 (van Laar);
3. Aanhaken bij de landschapsverbetering die bij de ontwikkeling Garderenseweg 82-88 (Van Laar)
wordt gerealiseerd
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren;
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Normenkader Rechtmatigheidscontrole 2016 (16e0004153)
Besluit
1. In te stemmen met het Normenkader Rechtmatigheidscontrole 2016;
2. Dit ter vaststelling aan te bieden aan de Auditcommissie.
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9.

10.

Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Ledenraadpleging VNG Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom (16e0004197)
Besluit
1. In te stemmen met het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom van de VNG;
2. Kennis te nemen van de wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van
vergunninghouders;
3. Dit besluit via de gemeentesecretaris aan de VNG kenbaar te maken.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Raadsbrief actualiteiten regionale samenwerking (16e0004749)
Besluit
In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsbrief over de actualiteiten regionale
samenwerking.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 juni 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

