Nr. e170004040
Casenr. 17e0000843

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 februari 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, 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 (met kennisgeving):
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Openbaar deel
1.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan Horst Noord (16e0007410).
Besluit
1. De raad door middel van raadsvoorstel (e160046707) voor te stellen, ten aanzien van de
zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan Horst-Noord, een beslissing te nemen
overeenkomstig de beoordeling en conclusie, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende
‘Zienswijzennota bestemmingsplan Horst-Noord’ (e160041183).
2. De raad door middel van raadsvoorstel (e160046707) voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Horst-Noord te wijzigen conform de beoordeling en conclusie, zoals
beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Horst-Noord’
(e160041183).
3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Horst-Noord, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPhorstnoord-0401, langs elektronische weg en in analoge
vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen (toelichting:
e170000044, bijlagen bij de toelichting: e160034920, e160034921, e160034922,
e160034923, regels: e170000043, bijlagen bij de regels: e160034924, e160034925,
e160034926, e160034927, verbeelding: e170000076, e170000077, e170000078,
e170000079).
4. de raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Horst-Noord vast te stellen.
5. De indieners van zienswijzen te informeren door het toezenden van de ‘Zienswijzennota
bestemmingsplan Horst-Noord’ (e160041183) met bijbehorende brief (e170002160).

pagina

2 van 3

2.

3.

4.

5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vervolg Promotie Marketing Ermelo (16e0002291).
Besluit
1. Kennis te nemen van het Businessplan Ermelo Promotie (e160041027) en de bevindingen van de
kwartiermaker Buiten Organisatieadvies (e160041024 en e160041026).
2. In te stemmen met het vervolgtraject, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
De gemeente neemt de leiding in het proces van vorming van de nieuwe organisatie voor
promotie en marketing en werkt hiervoor inhoud en organisatiestructuur nader uit;
Er komt een nieuwe organisatie (werknaam Promotie Marketing Ermelo), waar de betrokken
ondernemersorganisaties zich aan verbinden door bestuurlijke deelname en financiële
participatie;
De separate trajecten voor herijking van de opdracht aan Het Pakhuis en de evaluatie van
Centrummanagement af te stemmen op de totstandkoming van Promotie Marketing Ermelo;
Geen structureel hoger budget vanuit de gemeente voor Promotie en Marketing Ermelo
beschikbaar te stellen en de extra benodigde middelen vrij te genereren uit efficiency,
ombuigingen en hogere bijdragen vanuit het bedrijfsleven;
Nadere voorstellen over een eventuele incidentele bijdrage voor transitiekosten niet op
voorhand uit te sluiten.
Afdeling R&B
Onderwerp
Jaarverantwoording 2016 Integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2018 (16e0009393).
Besluit
1. In te stemmen met de jaarverantwoording over de wijze waarop in 2016 invulling is gegeven
aan de prioriteiten uit het “integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2018.
2. De raad te informeren over de manier waarop in 2016 invulling is gegeven aan bestuurlijke
prioriteiten uit het “integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2015-2018”.
Afdeling Publiekszaken
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Stationsstraat 39 (16e0009915).
Besluit
1. Kennis te nemen van het aangepaste verzoek voor het bouwen van een gebouw met een
winkelruimte en appartementen op de locatie Stationsstraat 39 te Ermelo en hieraan in principe
medewerking te verlenen.
2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
3. Een bijdrage van maximaal € 50.000,00 uit het budget Stimulering Gevelverbetering Spoor 2
beschikbaar te stellen, mits aangetoond wordt dat het plan financieel niet haalbaar is.
Afdeling R&B
Onderwerp
Afwijzen verzoek om persoonsgebonden gedoogbeschikking voor een nader te bepalen
recreatieverblijf (16e0010222)
Besluit
Afwijzend te besluiten op de aanvraag voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor
mevrouw E. Hillen voor de bewoning van een nog te vinden en te betrekken recreatieverblijf met een
verblijfsrecreatieve bestemming.
Afdeling Bedrijfsvoering
Onderwerp
Enquete uitkomst Bestuursrapportage gemeente Ermelo (16e0000693).
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de enquête. (corsadocument: e170003040).
2. Kennis te nemen van de verbeterpunten. Na bespreking in de auditcommissie van 9 februari de
voorstellen verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.

pagina

3 va
an 3

7.

Stafeenh
heid S&C
Onderwe
erp
DB vergadering RNV 8 februari 2017 (17e000081
17).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de besluitenlijst van 14 december 2016.
2
2. Niet in te stemme
en met het businessplan IG
GEV 2017-2020, tenzij aan de gestelde voorwaarden
v
word
dt voldaan (5a
a).
3. In te stemmen me
et het vervoerrreglement en
n klachtenprocedure Viavé (5b).
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