Nr. e160023164
Casenr. 16e0004799

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 juni 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 14 juni 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
Noord-Veluwse Werkkamer (16e0004708)
Besluit
De informerende brief van de Noord-Veluwse Werkkamer en het Tafelplan Stakeholders ter
informatie toe te zenden aan de raadscommissie Samenleving en Maatschappij.
Afdeling AONT
Onderwerp
PID en Onderzoeksopdracht Beschermd Werk (16e0004863)
Besluit
1. Meer verbinding te realiseren tussen de activiteiten in het kader van beschut werk en
arbeidsmatige dagbesteding, waarbij meedoen de verbindende doelstelling is.
2. Hiertoe het Project Initiatie Document (PID) ‘Beschermd Werk’ vast te stellen.
3. Nader onderzoek te doen naar de kenmerken van de groep inwoners die het betreft, het
bestaande en gewenste ondersteuningsaanbod, de verschillen en de overlap, en op basis
daarvan scenario’s voor de toekomst te ontwikkelen.
4. Hiertoe in te stemmen met de offerte van Panteia (corsanummer e160021042).
5. De offerte van BMC (corsanummer e160020589) af te wijzen.
6. Voor de uitvoering van het PID een bedrag beschikbaar te stellen ter hoogte van € 17.000,00,
waarvan € 11.000,00 bedoeld voor genoemd onderzoek.
7. Dit bedrag te dekken uit het budget voor innovatie Wmo met nummer 6500302.
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4.

5.

6.

7.
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9.

Afdeling AONT
Onderwerp
Optimalisatie fietsknooppunten Veluwe (16e0004904)
Besluit
1. Voor de optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk in 2017 eenmalig een bijdrage van
maximaal € 9.000,00 beschikbaar te stellen en deze te dekken vanuit product 6670202
(beleidsnota Toerisme en Recreatie)
2. Het budget voor de structureel hogere kosten voor beheer en onderhoud met € 3.000,00 te
verhogen naar € 7.000 en de meerkosten te dekken uit de stelpost volumeontwikkeling.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Convenant Glasvezel Buitengebied Noord- en Oost-Veluwe (16e0005221)
Besluit
1. In te stemmen met het convenant Glasvezel Buitengebied Noord- en Oost-Veluwe
en de daarbij horende bijlagen;
2. wethouder Heutink-Wenderich te machtigen dit convenant namens de gemeente
te ondertekenen op 22 juni 2016.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Gunning de Leemkuul (2015-08735)
Besluit
1. De Gronduitgifte de Leemkuul te gunnen aan Hegeman Bouwontwikkeling BV op basis van de
inschrijving zoals gedaan op 9 mei 2016 (e160018922) en de beoordeling van de
gunningscriteria (e160018684);
2. Hegeman bouwontwikkeling met bijgevoegde brief e160021900 hierover te informeren;
3. De gemeenteraad met raadsbrief e160021912 hierover te informeren. De notitie Beoordeling
gunningscriteria (e160018684) ter kennisname als bijlage bijvoegen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Ambtshalve wijziging bestemmingsplan Bulderweg 10 en 12 (16e0003294)
Besluit
1. In te stemmen met de ambtshalve wijziging om het bouwvlak van de voormalige bedrijfswoning
te vergroten conform bestaande situatie.
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door middel van raadsbrief e160023000 en
een dienovereenkomstig gewijzigd voorstel.
3. De nota ambtshalve wijziging toe te voegen aan de stukken ter vaststelling van het
bestemmingsplan Bulderweg 10 en 12.
Afdeling APZ
Onderwerp
Nieuwe marktstandplaatsvergunningen (16e0005061)
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorgestelde situering van de marktstandplaatsen.
2. De marktmeester te mandateren zo nodig in afstemming met de portefeuillehouder regulerend
op te treden.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Onderzoeksopzet verbonden partijen rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk (16e0005458)
Besluit
Kennisnemen van de onderzoeksopzet van de rekenkamercommissie over verbonden partijen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 28 juni 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

