Nr. e160032127
Casenr. 16e0007212

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 september 2016
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 30 augustus 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
Cultuurnota 2016-2020 (2015-05838)
Besluit
1. In te stemmen met de Cultuurnota 2016-2020 en de hierin opgenomen programmalijnen Zorg,
Educatie en Economie, met dien verstande dat hierin expliciet melding zal worden gemaakt van
het voornemen om de museale functie van het Pakhuis op basis van dit nieuwe beleid ter
discussie te stellen. Ook in de subsidiebeschikking voor 2017 dient hierover een aankondiging
te worden opgenomen.
2. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (corsa
e160030967).
3. De Cultuurnota 2016-2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (raadsvoorstel
e160030973).
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Motie gemeenteraad inzake Stedenbouwkundig plan De Driesprong (16e0006561)
Advies
De raadsbrief (e160029093) (enigszins aangepast) vast te stellen en te verzenden, waarin het
college aangeeft tegemoet te komen aan de ingediende motie van 30 juli 2016 inzake het
stedenbouwkundig plan de Driesprong door ontsluitingsvariant 1a in het Stedenbouwkundig
programma van Eisen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Aanbesteding De Driesprong (16e0004421)
Advies
1. De aanbesteding van de “Schoollocatie” in project de Driesprong aan te besteden door middel
van een zogenaamde (nationale) niet-openbare selectie- of aanbestedingsprocedure.
2. De firma Bemog met brief e160027623 hierover te informeren.
3. Tevens brief e160025778 te verzenden aan de Driesprong Ontwikkeling B.V.
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5.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Project Calluna en Binnensport: raadsbrief voortgang en beantwoording vragen (16e0007213)
Advies
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen die tijdens de commissiebijeenkomst op 15
juni 2016 zijn gesteld.
2.

De raadsbrief (enigszins aangepast) over project Calluna en Binnensport (e160031546) vast te
stellen en aan te bieden aan de Raad.

6.

7.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Westflank (16e0006996)
Advies
1. De raad voor te stellen het ontwerp-bestemmingsplan Westflank te wijzigen conform de
beoordeling en conclusie, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Nota beoordeling
zienswijzen Westflank (e160022770).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Westflank als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPwestflank-0401, langs elektronische weg en in analoge
vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening, voor het bestemmingsplan Westflank vast te stellen.
4. De indieners van zienswijzen te informeren door het toezenden van de – zo nodig op een enkel
punt i.o.m. de portefeuillehouder V&V nog enigszins te wijzigen - ‘Nota beoordeling zienswijzen
Westflank( brief e160031093).
5. De ontbrekende stukken t.b.v. het college alsnog toevoegen in Notubox.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan ‘Markt 2.0’ en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning (16e0005620)
Advies
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o. en de
ontwerp-omgevingsvergunning Markt 2.0 Blok B (Burgemeester Langmanstraat 15-21 en
Stationsstraat 90 te Ermelo).
2. In te stemmen met de raadsbrief (corsa e160030539) en deze aanbieden aan de
agendacommissie.
3. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan (e160030538,
e160030537 en e160030536) en de ontwerp-omgevingsvergunning (e160027749) conform het
genomen coördinatiebesluit.
4. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen dan wel aanpassingen in de
plankaart die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 20 september 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

