Nr. e170015896
Casenr. 17e0003009
BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 2 mei 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Met kennisgeving afwezig:
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Garderenseweg 184 te Ermelo (16e0007117).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor de realisatie van een nieuwe kalverenstal op de locatie
Garderenseweg 184 te Ermelo.
2. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een nieuwe kalverenstal op de
locatie Garderenseweg 184 te Ermelo door toepassing van een binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid (artikel 32 onder h.).
3. Als voorwaarde op te nemen dat het erf landschappelijk wordt ingepast, de noordelijke gelegen
houtwal behouden blijft en de te vervangen sleufsilo met staande silo’s binnen het bouwvlak
worden verplaatst.
4. Ter waarborging van de onder 3 genoemde voorwaarden in de anterieure overeenkomst een
ketting- c.q. boetebeding of een andersoortige bepaling opnemen, die de duurzame
instandhouding en nakoming ook in de toekomst garandeert.
Afdeling R&B
Onderwerp
Deelname en activiteiten week begraafplaats 2017 ihkv 100 jarig bestaan begraafplaats
(17e0000131).
Besluit
1. Het plan met de activiteiten in het kader van het 100 jarig bestaan van onze begraafplaats, zie
documentnummer e170000523, uit te voeren met daarin als belangrijkste activiteiten:

Deel te nemen aan de “Week van de begraafplaatsen” (27 mei t.m. 4 juni 2017)

Een rondwandeling te organiseren langs bijzondere graven en grafmonumenten o.l.v. Gert
Hofsink, voorafgegaan door een inleiding over de geschiedenis van onze begraafplaats

Een rondwandeling te organiseren langs bijzondere bomen, coniferen en struiken o.l.v. Bert
van Polen

Het inrichten van een presentatiemeubel in de hal van het gemeentehuis/bibliotheek
rondom het thema begraven

Het bord met de nieuwe naam “gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren” te plaatsen bij
de splitsing inrit/parkeerplaats en te omringen met Koningsvarens

Het bord met de nieuwe naam van “gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren” te onthullen
in aanwezigheid van de twee inzenders van de gekozen naam en uitvaartondernemers op
dinsdag 30 mei, voorafgaand aan de rondwandeling langs bijzondere bomen, coniferen en
struiken
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3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidsregels openbare laadinfrastructuur elektrische voertuigen (16e0003886).
Besluit
1. De “beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ermelo” (e170012249)
vast te stellen.
2. Het “vlekkenplan oplaadlocaties” (e170013700) vast te stellen.
3. In te stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit (e170013701) voor de uitgestelde plaatsing van
laadpalen op de aangegeven locaties en daarvoor 1, later 2 parkeerplaatsen te bestemmen voor
het laden van elektrische voertuigen.
4. In te stemmen met het toepassen 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. Te besluiten de plaatsing van openbare laadpalen in de gemeente conform een ‘open markt
model’, open te stellen voor marktpartijen die zich conformeren aan de beleidsregels.
6. Bij de eerstvolgende Bestuursrapportage de begrotingswijziging verwerken.
7. De raad hierover middels bijgevoegde raadsbrief (e170013703) te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Schriftelijke voortgangsrapportage sleutelprojecten Programma Duurzaamheid (17e0002801).
Besluit
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 2016.
2. In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsbrief met voortgangsrapportage 2016 en
de agendacommissie voor te stellen deze te bespreken in de raadcommissie infrastructuur en
ruimte.
3. Een nader voorstel omtrent het vrijgeven van nog niet beschikbaar gestelde middelen af te
wachten.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aanschaf licentie fotorechten (17e0001752).
Besluit
In te stemmen met de akte tot verlening exclusieve licentie (e170007047) voor het gebruik van
fotomateriaal.
SSC
Onderwerp
Ontwerp-jaarrekening en ontwerpbegroting 2018 RNV (17e0002926).
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2018 en de ontwerp-jaarrekening 2016 van de RNV.
2. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2018 van
de RNV.
SSC
Onderwerp
Gewijzigde GR Meerinzicht (domein sociaal en domein bedrijfsvoering)
Besluit (bevestiging van het collegebesluit van 25 april 2017)
1. In te stemmen met de inhoud van het organisatieplan (bijlage 1) van de gewijzigde GR
Meerinzicht en daarmee in te stemmen met de volgende onderdelen uit het organisatieplan
over de:
a. Rechtsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie (paragraaf 2.1)
b. Bestuurssamenstelling (paragraaf 2.3)
c. Positionering van programmagelden (paragraaf 3.9 )
d. Positionering van beleid (paragraaf 3.3);
e. Herkenbaarheid (paragraaf 1.6 )
2. In te stemmen met de bijbehorende gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling
Meerinzicht (bijlage 2).
3. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling Meerinzicht (domein sociaal en domein bedrijfsvoering).
4.

Dit besluit ter informatie aan te bieden aan de BOR.
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