Nr. e160034709
Casenr. 16e0007212

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 27 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

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 20 september 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling BV
Onderwerp
6e Bestuursrapportage 2016, oktober (16e0007210).
Besluit
1. In te stemmen met de 6e Bestuursrapportage 2016 en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze Bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
3. Het krediet voor reconstructie kruispunt Hamburgerweg-Dirk Staalweg vrij te geven.
Afdeling AONT
Onderwerp
Zienswijze Jaarrekening Stichting Proo 2015 (16e0004650)
Besluit
De raad adviseren geen zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening 2015 van Proo.
Afdeling AONT
Onderwerp
1e managementrapportage en 2e begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand 2016
(16e0007661)
Besluit
1. De extra kosten van € 415.779 voor de uitvoering van de Participatiewet in 2016, conform de 2e
begrotingswijziging van de SDV, voor de gemeente Ermelo te dekken uit de bijstelling
rijksvergoeding Pw-budget; de stelpost uitkeringen Wet BUIG en de algemene reserve.
2. De budgettaire consequenties te verwerken in de Bestuursrapportage 2016 en t.z.t. de te
ontvangen middelen uit de vangnetuitkering 2015 en/of 2016 terug te storten in de algemene
reserve na ontvangst van de beschikking.
3. Het raadsvoorstel en de zienswijze over de 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV 2016 ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
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5.

Afdeling AONT
Onderwerp
Intensivering project re-integratie (16e0007664)
Besluit
1. In te stemmen met het plan tot intensivering van het project re-integratie en het incidentele
bedrag van € 57.591,00 voor de gemeente Ermelo te dekken uit de stelpost 6460403/40001
Uitkering wet BUIG uit de ontvangen MAU-uitkering 2014
2. De budgettaire consequenties te verwerken in de Bestuursrapportage.

6.

Afdeling AONT
Onderwerp
Parkeernormen (16e0007419)
Besluit
1.
In te stemmen met de - op pagina 5-6 enigszins gewijzigde - Nota Parkeernormen 2016 en
deze ter consultatie voor te leggen aan de commissie I&R.
2.
Hiertoe de bijgevoegde – enigszins aangevulde - raadsbrief te versturen.
3.
Kennis nemen van het concept ontwerp-facetbestemmingsplan parkeernormen;
Afdeling ONT
Onderwerp
Een drietal ontwerp verkeersbesluiten (16e0007137)
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd concept verkeersbesluit voor verandering van de
maximumsnelheid en de aanleg van een fietsstrook op een deel van de Julianalaan.
2. In te stemmen met bijgevoegd concept verkeersbesluit voor verandering van de
maximumsnelheid en de aanleg van een fietsstrook op de Jacob Catslaan.
3. In te stemmen met bijgevoegd concept verkeersbesluit voor openstelling van de Prins
Hendriklaan, de Máximalaan en Alexanderlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer
(behoudens vrachtverkeer)
4. In te stemmen met de toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
Afdeling 3.4 van de Awb op de voorbereiding van de verkeersbesluiten en deze besluiten via de
gebruikelijke kanalen te publiceren.
5. De resultaten van de geluidonderzoeken (op basis van het nieuwe verkeersmodel) voor de Jacob
Catslaan, de Prins Hendriklaan en de Julianalaan af te wachten.
Afdeling APZ
Onderwerp
Marktverordening 2016 (16e0002001)
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen de Marktverordening 2000 in te trekken;
2. De Marktverordening 2016 met kenmerk e160018025 goed te keuren;
3. De verordening na goedkeuring door middel van bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan
de gemeenteraad aan te bieden. De zin bij argument 2.1 ietwat anders formuleren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Parkeren bij huwelijk gemeentehuis (16e0007189)
Besluit
1. Reeds bij het maken van de afspraken voor het voltrekken van huwelijken een plattegrond te
verstrekken met daarop de ligging van de beschikbare parkeerruimte en een routebeschrijving
annex TomTom-adres.
2. De bode te mandateren om, bij onvoldoende parkeerplaatsen op het Raadhuisplein, de route
van het Raadhuisplein naar de Markt tijdelijk open te stellen door het verwijderen van de daar
geplaatste paal.
3. De effectiviteit van deze maatregelen na een jaar te evalueren.

7.

8.

9.
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10.

Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Herziening legesverordening 2017 (16e0007645)
Besluit
Het College wordt geadviseerd ter besluitvorming voor te stellen aan de Raad:
1. De systematiek voor de kostenonderbouwing en de kostendekkendheid van de legesverordening
met ingang van begrotingsjaar 2017 te wijzigen en vanaf 2017 het model kostenonderbouwing
van de VNG te volgen.
2. De individuele artikelen in de legesverordening in te delen in de mate van kostendekkendheid
met de categorieën (1) Leges 100% kostendekkend (2) Leges met een wettelijk maximum, (3)
leges vanuit maatschappelijk oogpunt niet kostendekkend met een aangepast
kostendekkingspercentage, (4) leges meer dan 100% kostendekkend ter compensatie van niet
kostendekkende leges.
3. De legesverordening 2017 vast te stellen met daarin een aantal wijzigingen in formulering en
bedragen.
4. Vanaf 2017 de legesverordening conform de andere verordeningen met tarieven één keer in de
4 jaar te herzien door middel van “groot onderhoud” en jaarlijks via “klein onderhoud” de
noodzakelijke wijzigingen te verwerken.
5. De tarieven worden met ingang van 2018 jaarlijks geïndexeerd conform de indexering van de
andere kostendekkende tarieven.
6. Het verhogen van de leges omgevingsvergunningen met ingang van 2017 de volgende
verhoging door te voeren om een 100% kostendekkendheid te bereiken:
Percentages bouwkosten

7.

11.

Bouwkosten
€ 0 tot
€ 50.000

Bouwkosten
€ 50.000 tot
€ 250.000

Bouwkosten
€ 250.000 en
hoger

Ermelo legespercentage 2016

2,1%

1,2%

1,0%

Ermelo legespercentage voorstel
m.i.v. 2017

2,5%

2,0%

1,85%

De leges voor de registratie van de kinderopvang en gastouderopvang vanuit maatschappelijk
oogpunt te halveren.
8. Diverse aanpassingen door te voeren zoals zijn samengevat in de bijgevoegde notitie herziening
legesverordening 2017.
9. Toevoegen een bepaling tot referentie/vaststelling van de bouwkosten volgens objectivering
o.b.v. normkostenboekje of CBS-index o.i.d.
Afdeling
Onderwerp
Programmabegroting 2017-2020 (16e0003682)
Besluit
1. De inhoud van het boekwerk Programmabegroting 2017-2020 vast te stellen.
2. De wethouder van Financiën te machtigen om de laatste kleinere aanpassingen te accorderen.
3. In te stemmen met het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de publicatie.
4. De begrotingsstukken in handen te stellen van de griffie en de agendacommissie.
5. De Subsidieplafonds 2017 vast te stellen en het overzicht bij de Programmabegroting 20172020 ter kennisname te brengen van de raad.
6. De wethouder van Financiën te machtigen een technische uitleg toe te voegen aan het document
Subsidieplafonds 2017, als achtergrondinformatie voor de raad.
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12.

Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Eerste aanzet visie op netwerkgemeente Ermelo (16e0006371)
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel over de eerste aanzet voor een visie op netwerkgemeente Ermelo aan de
voorbereidingsgroep (bestaande uit leden raad, college MT en ambtelijke organisatie) aan te bieden.

Vastgesteld in de collegevergadering van 4 oktober 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

