Nr. e160025855
Casenr. 16e0005764

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 juli 2016
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer C. Versluis, waarnemend gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 5 juli 2016.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Starterslening (16e0005565)
Besluit
1. In te stemmen met het honoreren van aanvragen en offertes t/m 12 juli 2016.
2. In te stemmen met het afwijzen van nieuwe aanvragen voor de starterslening in afwachting van
de geplande evaluatie van de starterslening in najaar 2016.
3. Inwoners van Ermelo te informeren via gemeentelijke communicatiemiddelen en een persbericht
aan te leveren aan Ermelo’s Weekblad.
4. De gemeenteraad te informeren via een raadsbrief
5. Makelaars en bekende hypotheekverstrekkers direct informeren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Sportverkiezingen Ermelo 2017 (16e0005150)
Besluit
1. In te stemmen met het starten van de organisatie van sportverkiezingen voor Ermelo op vrijdag
3 februari 2017 in theater de Dialoog in Ermelo
2. Hiervoor een bedrag van € 8.500,00 beschikbaar te stellen
3. De kosten dekken uit het budget sportstimulering breedtesport (kostenplaats 6370208)
4. In te stemmen met het huldigen van (inter)nationale kampioenen
tijdens een afzonderlijke gelegenheid, opvolgend de prestatie
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4.

4a.

5.

Afdeling ARB/TWR
Onderwerp
Werkzaamheden rotonde Putterweg – Ericalaan – Harderwijkerweg - Hamburgerweg (16e0005954)
Besluit
1.
te besluiten om af te wijken van het aanbestedingsbeleid door een enkelvoudige opdracht te
gunnen aan een civiele aannemer buiten de raamovereenkomst om.
2.
in te stemmen met de uitvoeringsperiode week 31 en 32 van 2016 (1 tot en met 12 augustus
2016) en het uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Inspraak en vooroverleg Horst Noord (16e0003445)
Besluit
1. In te stemmen met de Nota inspraak en vooroverleg Horst Noord (e160013623) en de
wijzigingen meenemen in het ontwerpbestemmingsplan Horst noord.
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen van de agrarische
bestemming naar wonen en het realiseren van een 2-onder-1kapwoning op de locatie
Buitenbrinkweg 36-38 onder bepaalde voorwaarden.
3. De sloopbank beschikbaar te stellen voor het initiatief Buitenbrinkweg 36-38.
4. Het verzoek van Buitenbrinkweg 36-38 mee te nemen in het bestemmingsplan Horst Noord
conform de Nota inspraak en vooroverleg Horst Noord onder de voorwaarde dat de benodigde
onderzoeken uiterlijk 21 augustus 2016 ontvangen zijn en de omgeving geconsulteerd is over
het verzoek.
Afdeling APZ
Onderwerp
Beantwoording CDA vragen omtrent het steekincident (16e0005918)
Besluit
1. Instemmen met de beantwoording op de vragen van de CDA fractie omtrent het steekincident in
het uitgaansgebied Ermelo.
2. De beantwoordingsbrief (e160025425) te verzenden aan de CDA fractie via de griffie.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 augustus 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

