Nr. e160025006
Casenr. 16e0005764

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 juli 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 (m.u.v. agendapunt 5)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
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3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst collegevergadering van 28 juni 2016.
Advies
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen Taweb/Van Zalk (16e0004836)
Advies
Bijgaande beantwoording van vragen (e160020496) in handen te stellen van de griffie, ter
beantwoording van de door de fracties gestelde vragen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aangepast voorstel Horsterweg 1 (16e0003771)
Advies
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het realiseren van New York Pizza op de locatie
Horsterweg 1 te Ermelo;
2. In te stemmen met de conclusie, dat het verzoek voor het realiseren van New York Pizza op de
locatie Horsterweg 1 te Ermelo niet past in het bestemmingsplan;
3. Te besluiten, dat er geen ontheffing kan worden verleend.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan De Driehoek en Struikakkers 23 (16e0005714)
(Wethouder Van Eijsden onthoudt zich bij dit agendapunt van deelname aan de vergadering)

Advies
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties op de Visie De Driehoek en instemmen
met de reactienota Inspraak Visie De Driehoek (e160024536 en e160024375)
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan De Driehoek (e160017960).
3. In te stemmen met het Voorontwerp bestemmingsplan De Driehoek en Struikakkers 23 (regels
e160024379, toelichting e160024380, verbeelding e160024381).
4. Het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en voor advies toe te sturen aan
belanghebbende organisaties in het kader van het vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro.
5. De reactienota, het beeldkwaliteitsplan en het voorontwerp bestemmingsplan ter kennisgeving
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aan te bieden aan de raad via bijgevoegde raadsbrief (e160024382).
De raad door middel van de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken een aanvullend
budget van € 64. 000,00 beschikbaar te stellen en vooruitlopend op de vaststelling van de
betreffende Bestuursrapportage de uitvoering van de werkzaamheden voort te zetten.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Locatieontwikkeling Garderenseweg 82-88 (2014-14766)
Advies
1. In te stemmen met de locatieontwikkeling Garderenseweg 82-88:
- Toelichting e160022726,
- Stedenbouwkundig plan e160024609,
- Stedenbouwkundig plan (detail) e160024612.
2. De gevraagde natuurcompensatiegrond aan de Flevoweg aan dit project beschikbaar te stellen
en dit te borgen in de overeenkomst.
3. De gemeenteraad kaders te laten vaststellen voor de locatieontwikkeling door middel van een
raadsvoorstel (e160023571).
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Loop je warm naar werk – Ermelo (16e0005627)
Advies
1. In te stemmen met het starten van de pilot ‘Loop je warm naar werk’ voor een groep van
plusminus 15 deelnemers uit de gemeente Ermelo, in samenwerking met de Sociale Dienst
Veluwerand.
2. Hiervoor € 17.750,- beschikbaar te stellen.
3. De kosten te dekken uit het budget ‘Voldoende bewegen’ (kostenplaats 6410201) welke is
gereserveerd om in 2016 initiatieven in gang te zetten onder het speerpunt Voldoende
bewegen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Sporten, bewegen en spelen - Heel Ermelo beweegt! 2016-2020 (16e0005747)
Advies
1. In te stemmen met de inhoud van de sportvisie met als titel ‘Sporten, bewegen en spelen – Heel
Ermelo beweegt! 2016-2020’
2. De visie met bijgevoegd raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen ter vaststelling.
3. Via bijgevoegde brief de Adviesraad Sociaal Domein een antwoord te sturen op hun advies t.a.v.
de sportvisie, gestuurd op 24 juni jl.
Afdeling AONT
Onderwerp
Aanvraag vangnetuitkering 2015 (16e0005795)
Advies
1. Vast te stellen wat de gemeente in 2015 feitelijk heeft gedaan om het tekort op het Pw-budget
het hoofd te bieden en hoe zij de resultaten daarvan kwalificeert.
2. Kennis te nemen van de documenten behorende bij de aanvraag vangnetuitkering 2015.
3. In te stemmen met het indienen van de aanvraag vangnetuitkering 2015.
4. De raad per brief te informeren over de aanvraag vangnetuitkering 2015 en de voorbereidingen
voor de vangnetuitkering 2016.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma Buurtplan (2015-10022)
Advies
1. Het projectplan voor de uitvoering van de actiepunten uit het Buurtplan vast te stellen
(15050742).
2. De budgettaire verwerking te betrekken bij de Bestuursrapportage september 2016.
3. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen door middel van een raadsbrief (e160023908).
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Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Ermelo (16e0000057)
Advies
1. In te stemmen met de nieuwe versie van de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond
door de gemeente Ermelo” (e160000305) en toe te passen.
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan te bieden aan de agendacommissie, met het verzoek dit
voorstel te agenderen voor de commissievergadering van 15 september 2016.
Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Aanvulling “Uitvoeringsnota beheer onverharde wegen”(16e0001440)
Advies
1. Te werken volgens de “Uitvoeringsnota beheer onverharde wegen”, met daarin opgenomen de
aanpassingen die zijn voorgesteld door de commissie infrastructuur en ruimte, zie bijlage
doc.nr. e160019419.
2. De commissie infrastructuur en ruimte te informeren over de “Uitvoeringsnota beheer
onverharde wegen”, door middel van raadsbrief e160017149.
Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Advies ontwerp-verkeersbesluit Buitenbrinkweg 60 km/h (16e0000771)
Advies
In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit, dat een afwaardering van de Buitenbrinkweg
en de Horsterweg (tot komgrens Horst) naar een maximum snelheid van 60 km/h inhoudt.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Procesvoorstel toekomstige EHZ-samenwerking (16e0004797)
Advies
1. In te stemmen met de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
waarin in ieder geval zowel de EHZ-samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (1e en 2e
fase) als die in het sociaal domein een plek krijgen;
2. In het organisatieplan, nu dit zal uitgaan van één paraplu-GR voor alle uitvoerende
samenwerkingstaken, expliciet aandacht te besteden aan de vereiste betrokkenheid van
portefeuillehouders om binnen hun specifieke domein inhoudelijk te kunnen sturen als
bestuurlijk opdrachtgever;
3. Dit besluit aan te bieden aan de OR’s van de EHZ-gemeenten, de OR SDV, de OR Meerinzicht
en de OR RNV ter informatie;
4. De kosten voor de totstandkoming van het organisatieplan te dekken uit de beschikbaar
gestelde implementatiemiddelen voor het sociaal domein;
5. Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Project Calluna en Binnensport – voortgang (16e0004225)
Advies
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 juli 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

