Nr. e170012205
Casenr. 17e0002609

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 april 2017
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.

Afdeling TFIN
Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2017 (17e00025450)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2017;
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Afdeling
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje (17e0000603)
Besluit
1. De raad voor te stellen het ontwerp-bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje ambtshalve en naar
aanleiding van de zienswijzen te wijzigen zoals beschreven in de bij dit besluit behorende
Reactienota bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje (e170011954):
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje, als vervat in de bestandenset
met identificatienummer Nl.IMRO.0233.BPkerklnpostlntje-0401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen
(e170011971 t/m e170011975);
3. De indieners van een zienswijze informeren na het besluit over de (inhoud van) de Reactienota;
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje vast te stellen;
5. De raad voor te stellen het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan Kerklaan-Postlaantje volgens artikel
12a van de Woningwet vast te stellen (e170011976);
6. De raad voor te stellen een gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen van € 250.000,00 en te
dekken uit de reserve grondexploitatie;
7. Een projectbudget van € 50.000,00 beschikbaar te stellen en te dekken uit de nog te ontvangen
anterieure bijdrage (€ 10.000,00) en een onttrekking aan de algemene reserve (€ 40.000,00)
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3.

4.

Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Bestuursa
akkoord Vitale Vakantieparken Veluwe 2
2017-2021 (17e0002554)
Besluit
1. Instemmen met he
et bestuursak
kkoord vitale v
vakantieparke
en Veluwe 2017-2021 ‘De
same
enwerking geborgd’ (e1700
011791) onde
er voorbehoud van de financiële bijdrag
ge van
afgerrond € 30.000
0 per jaar voo
or de periode 2018-2021 en
e dit aspect derhalve
d
te be
etrekken bij
de in
ntegrale afweg
ging van het nieuw
n
beleid, op te nemen in de Kadernota 2018.
2. Het bestuursakkoo
b
ord (met bove
engenoemd voorbehoud)
v
op
o 6 april 2017 te ondertek
kenen en
hierv
voor Wethouder Heutink- Wenderich
W
te mandateren
m
o deze name
om
ens het colleg
ge van B&W te
e
onde
ertekenen.
Afdeling AONT
Onderwe
erp
Besteding
g reserves VA
AC na opheffin
ng (906)
Besluit
1. Niet in te stemme
en met het onder vier organ
nisaties (Thom
mashuis, Welz
zijn Ermelo, Hospice
H
Erme
elo en Schapendrift) verdelen van het be
edrag aan reserves, dat ove
erblijft op hett moment datt
de Sttichting VAC Ermelo
E
wordt opgeheven, maar dit oorm
merken voor besteding
b
aan
n
doels
stellingen die
e in het kader van de inclus
sieve samenle
eving in het ve
erlengde ligge
en van de
doels
stelling van de v.m. VAC
2. De le
eden van de v
v.m. VAC op passende
p
wijze bedanken voor
v
hun inzet.
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