Nr. e160040856
Casenr. 16e0008735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 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 8 november 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Intentieovereenkomst Heivlinder (16e0003441)
Besluit
De intentieovereenkomst (e160033682) aan te gaan met recreatiepark De Heivlinder.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Veldzicht Noord 4e fase (16e0008651)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPveldzichtnoord4e-0301(e160038597,
e160038628,e160038629, e160038630, e160038910).
2. In te stemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Veldzicht Noord 4e fase (e160038908).
3. In te stemmen met het ontwerp-exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase (e160038725).
4. Besluiten om de anterieure overeenkomsten met aangrenzende eigenaren Bunschoten en
Fourwood aan te gaan (e160038646 VERTROUWELIJK, e160038694 VERTROUWELIJK)
5. Het ontwerp-bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase, met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPveldzichtnoord4e-0301, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerpexploitatieplan ter inzage te leggen.
6. De raad met raadsbrief (e160038600) over deze terinzagelegging te informeren.
7. In te stemmen met vergoeding van gemaakte deskundigenkosten inzake De With.
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Afdeling APZ
Onderwe
erp
Uitbreidin
ng De Oude Meul
M
(16e0000859)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het verzo
oek voor het vergroten
v
van de opslagruimte en het bo
ouwen van
een overkapping
o
o de locatie Telgterweg 305
op
3
te Ermelo. Het woord “kas” consequent
verva
angen door “o
overkapping”..
2. Mede
ewerking te verlenen
v
aan het
h verzoek vo
oor het vergro
oten van de opslagruimte
o
o de locatie
op
Telgtterweg 305 te
e Ermelo, mett als compens
satie een voorrziening in he
et openbaar gebied
realis
seren ten bate van de verb
blijfsfunctie in
n het buurtsch
hap Telgt;
3. Maxiimaal 275 m2 aan nevenacttiviteit op de verdiepingsvlloer toe te sta
aan in de vorm
m van een
escape-room; contractueel vasttleggen welke
e horeca-activ
viteiten zijn to
oegestaan.
4. Voorr het parkeren
n een betere oplossing
o
te realiseren.
r
5. Deze
e toezegging één jaar geldig te verklaren.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwe
erp
Reserve Sociaal
S
Domein (16e0009129)
Besluit
1. De ra
aad voor te sttellen een nieu
uwe reserve Sociaal
S
Domeiin, inclusief zgn. reparatiebesluit, in te
stelle
en;
2. Het voordeel
v
uit 2015 ter groottte van € 3.84
40.000,00 in deze reserve te storten.
3. De sttelpost vangn
netregeling So
ociaal Domein
n ter grootte van
v € 263.000
0,00 in deze rreserve te
storten.
4. Jaarliijks bij het op
pstellen van de jaarstukken
n de voordelen
n te storten in
n de reserve en
e de nadelen
n
te on
nttrekken aan deze reserve
e.
5. De omvang van de
e reserve te maximeren
m
op
p € 5.000.000
0,00. De nood
dzaak en omvang van deze
e
reserrve 4e kwartaa
al 2017 betrekken bij de ev
valuatie Socia
aal Domein.
6. Bovenstaande mee
e te nemen in
n de 8e Bestuu
ursrapportage
e 2016.
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b
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gemeester,

