Nr. e160039020
Casenr. 16e0008735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 november 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 25 oktober 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand 2016 (16e0008642)
Besluit
1. Kennis te nemen van de 2e managementrapportage en 2e (meerjaren)begrotingswijziging 2016
van de Sociale Dienst Veluwerand.
2. De effecten voor het lopende jaar 2016 te betrekken bij de werkzaamheden voor de
jaarrekening 2016.
3. De meerjarige effecten 2017-2020 te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de
programmabegroting 2017-2020 (dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het
recent voorlopig vastgestelde niveau 2017).
4. De zienswijze over de 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016 ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor te leggen.
Afdeling AONT
Onderwerp
Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe (16e0008644)
Besluit
1. In te stemmen de ‘Vervolgrapportage Toekomst Sociale werkvoorziening Noord Veluwe’.
2. In te stemmen met de voorgenomen samenvoeging van SW- bedrijven Inclusief Groep en Proson
3. Kennis te nemen het gegeven dat IG, in het kader van de samenvoeging met Proson, een pand
huurt van Bartiméus voor een periode van 10 jaar tegen de voorwaarden die beide partijen zijn
overeengekomen in de onderhandelingen.
4. In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijk- juridische structuur waarin gemeenten
individueel als aandeelhouder en opdrachtgever fungeren van het SW- bedrijf als publieke
vennootschap (model E in het bijgevoegde advies).
5. Het fictieve budget voor de Sociale werkvoorziening in het gemeentelijke Participatiebudget in
2017 ter beschikking te stellen aan het SW- bedrijf en in een later stadium te oriënteren op
alternatieven voor deze vorm van financieren, rekening houdend met de landelijke
ontwikkelingen.
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6.

4.

5

6.

Het gunnen van opdrachten aan het SW- bedrijf lonend te maken voor de individuele gemeenten
en te werken volgens het model zoals voorgesteld in het bijgevoegde advies.
7. Kennis te nemen van het feit dat de bovenstaande besluiten gevolgen hebben voor de
Gemeenschappelijke Regeling ‘Regio Noord Veluwe’ en nadere voorstellen hierover af te
wachten.
Afdeling AONT
Onderwerp
Verkleuringsnotitie Kerkdennen (2015-00591)
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport Uitwerking Verkleuring Kerkdennen Ermelo van OBL Advies en
dit ter advisering aan de raadscommissie aan te bieden.
2. Kennis te nemen van de benodigde middelen voor de uitvoering ad € 2.055.367,-- en de
besluitvorming daarover mee te nemen in de brede afweging van middelen majeure projecten.
3. Nader advies in te winnen over de juridische (on)mogelijkheden om
op basis van het vigerende bestemmingsplan bestaande mogelijkheden tot intensivering of
uitbreiding van bedrijven te beperken;
een door ondernemers op vrijwillige basis feitelijk geëffectueerde verkleuring naar lichtere
bedrijvigheid naderhand via een bestemmingsplanwijziging te laten formaliseren.
4. De wethouders Economische Zaken en Financiën te mandateren om de financiële paragraaf
(opslag t.b.v. risico, plankosten en VTU) nader te preciseren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Concept-structuurvisie Landgoed Veldwijk (16e0006644)
Besluit
1.
Kennis te nemen van de concept-structuurvisie Landgoed Veldwijk (e160038837), waarin
ingezet wordt op de volgende kernwaarden:
- Beleven (maatschappelijke waarde);
- Beschermen (ecologische en cultuurhistorische waarde);
- Benutten (economische waarde).
en waarbij de volgende deelgebieden onderscheiden worden, met ieder zijn eigen kwaliteiten
en opgaven:
- Noord (bossfeer): hier ligt de nadruk op behoud;
- Midden (campussfeer): hier ligt de nadruk op herbestemming;
- Zuid (coulissensfeer): hier ligt de nadruk op herontwikkeling.
en binnen deze deelgebieden 4 ‘ontwikkelzones’ en 2 ‘zoekzones voor bijzondere functies in
het groen’ aan te wijzen.
2.
Op pagina 45 in de paragraaf “Versterken Centrumfunctie (C)”: na de woorden “”kleinere
bouwvlakken” toevoegen ”in het middengebied”.
3.
In te stemmen met het voorleggen van deze concept-structuurvisie aan de raadscommissie
Infrastructuur en Ruimte door middel van het bijgevoegde commissievoorstel (e160038664).
4.
In te stemmen met het vrijgeven van de concept-structuurvisie voor de inspraak indien de
behandeling ervan in de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte geen aanleiding geeft tot
ingrijpende aanpassingen van de concept-structuurvisie.
Afdeling AONT
Onderwerp
Vangnetuitkering 2016 (16e0008641)
Besluit
1. Het college besluit de rapportage analyse en tekort Pw-budget 2016 vast te stellen.
2. Het college verzoekt de gemeenteraad een zienswijze te geven over:
a. de analyse van de oorzaken en omvang van het tekort op het Pw-budget 2016; en
b. de ingeslagen koers om het tekort op het Pw-budget te reduceren.
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Afdeling AONT
Onderwerp
Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 in verband met wijziging
Fraudewet (16e0008647)
Besluit
1. Het college neemt kennis van de gevolgen van de wijziging van de Fraudewet.
2. Het college besluit aan de raad voor te stellen de verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive 2015 per 1 januari 2017 in te trekken.
Afdeling AONT
Onderwerp
Raamovereenkomst 2017-2021 gemeente, UWOON, DGD + jaarafspraken 2017 (16e0002626)
Besluit
1.
De Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2017-2021 gemeente Ermelo, De Groene Draad
UWOON vast te stellen, inclusief het duurzaamheidsconvenant.
2.
De Jaarafspraken 2017 vast te stellen.
3.
De raad te informeren door middel van een raadsbrief.
Afdeling MIZ/BEL
Onderwerp
Belastingmaatregelen 2017 (16e0007670)
Besluit
Het raadsvoorstel en de concept-verordeningen 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de raad,
met dien verstande dat het college:
1. de raad voorstelt om de – als gevolg van gewijzigde financieel-technische regelgeving noodzakelijke verhoging van de begraafrechten niet ineens, maar stapsgewijze in twee jaar door
te voeren.
2. het voorstel wil aanvullen met informatie over de omvang en de verwerking van de financiële
gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over de OZB-heffing t.a.v. recreatiewoningen.
Afdeling ABV
Onderwerp
Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo (16e0008561)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel (e160038165) en het raadsbesluit
(e160038168) en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
2. Bij de argumenten toevoegen waarom dit voorstel los staat van en wordt aangeboden
vooruitlopend op enerzijds de besluitvorming over het HvB&C (voortdurende onzekerheid m.b.t.
HvB&C en samenhang/noodzakelijke voortgang i.v.m. ontruiming kantoor SDV en huisvesting
Miz en SDV in gemeentehuizen Harderwijk en Zeewolde) en anderzijds de brede integrale
financiële afweging (budgettaire neutraliteit, m.a.w. het afzien van deze investering leidt niet tot
vrijval van middelen);
3. Met de agendacommissie overleg voeren over een specifieke raadsbrede informatiebijeenkomst
op 17 november a.s. ter voorbereiding van de commissievergadering op 1 december a.s. zodat
er voldoende tijd is voor een open en gedegen behandeling.

