Nr. e160033868
Casenr. 16e0007212

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 september
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
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3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 6 en 12 september 2016.
Besluit
De besluitenlijsten vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Huisvesting vergunninghouders eerste helft 2016 (16e0007255)
Besluit
In te stemmen met de verzending van de brief naar provincie Gelderland.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Beleidsuitgangspunten kamergewijze verhuur aan vergunninghouders (16e0007490)
Besluit
1. Akkoord te gaan met kamergewijze verhuur aan vergunninghouders, waarbij 2 tot maximaal 3
vergunninghouders per woning worden gehuisvest.
2. Akkoord te gaan met de beleidsuitgangspunten kamergewijze verhuur voor vergunninghouders.
3. Niet in te stemmen met dekking van maximaal € 44.000,00 voor de benodigde middelen voor
inrichting in 2016 uit het uitvoeringsbudget voor vluchtelingenopvang (raadsbesluit 19
november 2015); hiervoor dient nog een aanvullend advies te volgen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vervangende woning aan de Watervalweg t.b.v. fam. De With (16e0007111)
Besluit
1. In te stemmen met de vervangende woning aan de Watervalweg (De With).
2. Dit project, zoals omschreven in het Inrichtingsplan Watervalweg, Ermelo (e160033323), op
grond van artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht toe te laten voegen aan de lijst
van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is.
3. In te stemmen met het raadsvoorstel (e160031441) en -besluit (e160033324)) en deze aan te
bieden aan de agendacommissie met het verzoek om dit te agenderen voor de raadscyclus van
november.
4. Omwonenden per brief hierover te informeren (e160033671 en e160033795).
5. De portefeuillehouder te machtigen om aanpassingen door te (laten) voeren in deze brieven
(e160033671 en e160033795).
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Afdeling APZ
Onderwerp
Bezetting stembureaus (16e0004937)
Besluit
1. In te stemmen met het voorstel om geen raadsleden, kandidaat-raadsleden en wethouders meer
in te zetten als voorzitter, lid of telhulp van een stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen.
2. Medewerkers uit de ambtelijke organisatie te benoemen als onafhankelijk voorzitter van de
stembureaus.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Haspel 21 te Ermelo (16e0006157)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het wijzigen van de bedrijfswoning naar burgerwoning op
de locatie Haspel 21 te Ermelo;
2. Gezien het eerder vastgestelde moratorium en de beoogde transformatie richting recreatie geen
medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bedrijfswoning naar
burgerwoning op de locatie Haspel 21 te Ermelo;

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 september 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

