Nr. e160022255
Casenr. 16e0004799

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 juni 2016
Aanwezig:
De heer A.L. Klappe, wethouder, voorzitter
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Openbaar deel
1.

Onderwerp
Bestuursrapportage juni 2016 (16e0004401)
(Besproken in aanwezigheid van het Managementteam)

2.

3.

4.

Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2016 (juni);
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze Bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 31 mei 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Leisurelands (16e0004372)
Besluit
1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst met
Leisurelands;
2. In te stemmen met de voorgestelde besluiten betreffende de jaarrekening en wijziging van de
statuten van Leisurelands.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Vaststelling PID voor de Prins Hendriklaan (16e0004653)
(college besluit: niet openbaar, raadsbrief en PID wel openbaar)
Besluit
1. In te stemmen met dit – op een enkel onderdeel redactioneel aangepaste - PID voor de Prins
Hendriklaan;
2. In te stemmen met bijgaande – op een enkel onderdeel redactioneel aangepaste - raadsbrief.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Vaststelling PID voor de Jacob Catslaan en de Julianalaan (gedeeltelijk) (16e0004793)
(college besluit: niet openbaar, raadsbrief en PID wel openbaar)
Besluit
1. In te stemmen met dit – op een enkel onderdeel redactioneel aangepaste - PID voor de Jacob
Catslaan en de Julianalaan (gedeeltelijk);
2. In te stemmen met bijgaande – op een enkel onderdeel redactioneel aangepaste - raadsbrief.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststelling PID Tijdelijke huisvesting (16e0003456)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van het PID ‘Tijdelijke huisvesting’;
2. Te besluiten tot het instellen van een zo efficiënt en effectief mogelijke projectstructuur en de
portefeuillehouder te mandateren de vormgeving daarvan te bekrachtigen.
3. De gemeenteraad te informeren via een raadsbrief, tijdens de themabijeenkomst op 7 juli 2016
en na afronding van het onderzoek.
Afdeling ARB
Onderwerp
Kostenbesparing energieverbruik openbare verlichting (2015-08140)
Besluit
1. Het besluit 15005481 d.d. 12 mei 2015 op het onderdeel FlexOVL (document nummer
15005396) te herroepen;
2. Vooruitlopend op het te actualiseren OV-beleid (medio 2016), vanaf heden alleen nog duurzame
armatuurvervangingen plaats te laten vinden en te kiezen voor het scenario van vervanging van
alle afgeschreven armaturen in combinatie met CityTouch (scenario 1);
3. De kosten te dekken zoals opgenomen in de paragraaf financiële gevolgen en dekking;
4. De budgettaire consequenties verwerken bij de eerstvolgende Bestuursrapportage (Berap).
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Jaarverslag 2015 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (16e0004804)
Besluit
1. het jaarverslag 2015 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (kenmerk
e160020384) met toelichting vast te stellen;
2. het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden;
3. akkoord te gaan met publicatie van de indicatoren uit het jaarverslag op de website
www.waarstaatjegemeente.nl.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Rodeschuurderwegje 36 te Ermelo (16e0004373)
Besluit
1.
Kennis te nemen van het verzoek voor het bouwen van een woning met schuur op de locatie
Rodeschuurderwegje 36 te Ermelo;
2.
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het bouwen van een woning met
schuur op de locatie Rodeschuurderwegje 36 (locatie B) te Ermelo onder bepaalde
voorwaarden;
3.
Deze toezegging één jaar geldig te verklaren;
4.
Wethouder Van den Bosch te mandateren om een besluit over de anterieure overeenkomst te
nemen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan bosaanplant Zeeweg (2013-11096)
Besluit
In te stemmen met brief (e160020576) over het bestemmingsplan Bosaanplant Zeeweg en deze te
verzenden aan de gemeenteraad.
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11.

12.

Afdeling APZ
Onderwerp
Aanpassing financieel verdeelmodel VNOG (2015-08989)
Besluit
Kennis nemen van de extra toevoeging in de gemeenschappelijke regeling VNOG omtrent het
financieel verdeelmodel inzake fictieve wooneenheden.
Afdeling MIZ/BEL
Onderwerp
Verordening Leges 2016, 1e wijziging (16e0002641)
Besluit
De agendacommissie te verzoeken de bij het raadsvoorstel gevoegde concept
Verordening Leges 2016, 1e wijziging ter vaststelling op de agenda van de raad te
plaatsen met als besluitpunten:
1. Het verzoek van de afdeling Publiekszaken te honoreren en een bedrag van nihil op te nemen
voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen, opgevraagd via internet;
2. De omissie in een drietal tarieven te herstellen;
3. De tekst van de legestabel, behorende bij de Verordening leges 2016, zodanig te wijzigen dat
geen sprake meer is van discrepantie met het besluit inzake de multi evenementenwerkwijze
(2015-06257/15026731);
4. De Verordening Leges 2016, 1e wijziging vast te stellen en op de gebruikelijke wijze te
publiceren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 juni 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

