Nr. e170018513
Casenr. 17e0003009

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 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.

3.

Afdeling PZ
Onderwerp
Afhandeling diverse aanvragen centrummanagement (17e0003260/1703).
Besluit
1. De aanvraag over het plaatsen van een draaimolen op 14 oktober 2017 te vergunnen.
2. De aanvraag voor het organiseren van een netwerkborrel op 10 juni 2017 te vergunnen.
3. De aanvraag voor het organiseren van mannenactiviteiten op 17 juni 2017 te weigeren.
4. De aanvraag voor het spelen van sfeermuziek op zaterdagen in juli en augustus uitsluitend toe
te staan op 29 juli en de overige data te weigeren.
5. De aanvraag voor het spelen van loungemuziek op zaterdagen van mei tot en met september in
de Enk te weigeren.
Afdeling PZ
Onderwerp
Beëindiging bestemmingsplanprocedure Hessenmeer 20 (16e0009729).
Besluit
Besluiten het bestemmingsplan Hessenmeer 20 niet vast te stellen en de procedure te beëindigen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Financiële jaarstukken GGD NOG (17e0003457/1347).
Besluit
1. De concept-programmabegroting GGD NOG 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De voorlopige jaarstukken 2016 GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
3. De stukken van het Algemeen Bestuur voor kennisgeving aan te nemen.
4. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting GGD NOG 2018 en de
voorlopige jaarstukken 2016 en het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG hierover schriftelijk te
informeren.
5. Het raadsvoorstel met raadsbesluit voor te leggen aan de agendacommissie ten behoeve van
behandeling in de commissie Samenleving en Maatschappij en de gemeenteraad.
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4.

5.

6.

7.

Afdeling BV
Onderwerp
Toekenning compensatie voor tekort voogdij/18+ (onderdeel Jeugdzorg) (17e0003305).
Besluit
1. Kennis te nemen van de toekenning à € 2.288.749,-- ter compensatie voor het tekort op
voogdij/18+.
2. De financiële consequenties gelijktijdig met de meicirculaire 2017 te verwerken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Meerjarenbegroting 2018-2021 SDV (17e0003397).
Besluit
1. De zienswijze over de Meerjarenbegroting 2018-2021 SDV, zoals verwoord in bijgevoegde brief,
aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen met dien verstande dat daarin de
tekstwijziging wordt verwerkt die gisteren per mail is voorgesteld.
2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van SDV te
verzenden, na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling van de zienswijze door
de commissie Samenleving, onder voorbehoud van definitieve instemming van de
gemeenteraad.
3. De effecten in 2017 en de meerjarige effecten 2018-2021 op basis van de 1e managementrapportage 2017 van de SDV te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting (dit geldt
ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het voorlopig vastgestelde niveau 2017).
Afdeling ONT
Onderwerp
Bekostiging uitbreiding schoolgebouw Christelijk College Groevenbeek (16e0007466).
Besluit
1. De uitbreiding van het schoolgebouw en de eerste inrichting van het Christelijk College
Groevenbeek te bekostigen.
2. De omvang van de uitbreiding van het schoolgebouw en de eerste inrichting te bepalen op
2.106 m².
3. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat eerst wordt nagegaan of in de directe omgeving
voldoende geschikte bestaande accommodatie benut kan worden alvorens toestemming te
geven voor volledige nieuwbouw. De uitkomsten van dit onderzoek separaat ter besluitvorming
voorleggen aan het college.
4. Tevens vragen onderbouwd aan te geven hoe met het aspect duurzaamheid wordt omgegaan.
De uitkomsten van dit onderzoek separaat ter besluitvorming voorleggen aan het college.
5. De hoogte van de bekostiging vast te stellen op € 3.602.098,--.
6. Aan de raad volgens het conform de punten 3 en 4 aangevulde ontwerp-raadsvoorstel voor te
stellen om vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2018 voor deze uitbreiding een
krediet van € 3.602.098,-- beschikbaar te stellen en dit in 2018 en 2019 vrij te geven.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen n.a.v. commissie R&I van 15 mei 2017 inzake Parkeernormen (17e0003453).
Besluit
In te stemmen met de raadsbrief en deze ter verzending aan de bieden bij de griffie.
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8.

9.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 e.o. (17e0002967).
Besluit
1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg
165 e.o. naar aanleiding van de zienswijzen te wijzigingen, zoals beschreven in de bij dit besluit
behorende ’Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Struikakkers 23 en
Oude Nijkerkerweg 165 e.o.’ (e170017790).
2. Het ontwerpbestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 e.o. ambtshalve te
wijzigen zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ‘Nota zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 e.o.’.
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 e.o. als
vervat in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPstrkakkersOnijkwg-0401,
langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen (toelichting e170017981, regels e170017980, verbeelding e170018264
en bijlagen).
4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg 165 e.o.
5. Toezegging 68 (terugkoppeling calamiteitenroute Struikakkers 23) door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel te beantwoorden.
6. Hogere (geluid)grenswaarden voor het bestemmingsplan Struikakkers 23 en Oude Nijkerkerweg
165 e.o. vaststellen (e170017928 en e170017930).
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Kozakkenkamp 33 (17e0003246).
Besluit
1. De raad voor te stellen de Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan “Kozakkenkamp 33,
Ermelo” (e170017095) vast te stellen conform de in de Nota aangegeven wijzigingen en de
portefeuillehouder te mandateren voor ondergeschikte aanpassingen van deze nota;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Kozakkenkamp 33, Ermelo” als vervat in de
bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPkozakkenkamp-0401 langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
gewijzigd vast te stellen; toelichting (e170018858), regels (e170018861) en verbeelding
(e170018862), en bijlagen bij toelichting (e170018863) en bij regels (e170018864);
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
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10.

11.

12.

13.

Afdeling ONT
Onderwerp
Project Calluna (17e0003261).
Besluit
1. Afzien van renovatie van het zwembad en besluiten tot nieuwbouw van zowel zwembad als
sporthal volgens de omschreven basisvariant als vervanging van het huidige zwembad, sporthal
en de wethouder Balverszaal.
2. De Zanderij aan te wijzen als ontwikkellocatie voor de realisatie van zwembad en sporthal.
3. Te kiezen voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen die energieneutraliteit tot doel
hebben.
4. Het beschikbaar stellen van een krediet voor nieuwbouw t.b.v. van het basiszwembad en de
sporthal van € 14.803.000 en het beschikbaar stellen van het krediet voor energieneutrale
duurzaamheidsmaatregelen voor zwembad en sporthal van € 1.978.000 (totaal € 16.781.000).
5. In aanvulling op bovengenoemde beslispunten die volgen uit het coalitieprogramma, besluiten
om een plus pakket voor de sporthal te realiseren van € 230.000 (investeringsbedrag) onder
voorwaarde van een bijdrage van de vereniging Sparta van € 52.000,00 in de vaste inrichting
van de sporthal voor de turnsport.
6. Voor voorbereidende projectwerkzaamheden een aanvullend voorbereidingskrediet voor de fase
4 van project Calluna ad. € 250.000 vrij te geven.
7. Het nemen van het principebesluit tot externe verzelfstandiging als vorm van beheer voor het
zwembad en de sporthal op basis van voorziene fiscale regelgeving en dit integraal te bezien in
relatie met het beheer en exploitatie van de andere (sport)voorzieningen in de gemeente Ermelo.
8. Het vaststellen van de tijdsplanning, waarin ook de planning van de wijze van aanbesteding is
opgenomen en onder voorbehoud van vaststelling van de kadernota, fase 4 starten
9. Het raadsvoorstel (corsanr: e170016960) vaststellen en aan te bieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Toezeggingen inzake structuurvisie Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet
Besluit
1. Kennis te nemen van de in de commissievergadering (Infrastructuur en Ruimte, 15 mei 2017)
gedane toezeggingen zoals deze verwoord zijn de raadsbrief (e170018285).
2. In te stemmen met de raadsbrief (e170018285) en deze voor te leggen aan de raad.
3. In te stemmen met de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de structuurvisie “Landgoed
Veldwijk” (e170018729) identificatienummer NL.IMRO.0233.SVveldwijk-0401 zoals verwoord in
het overzicht met de wijzigingen (e170018711).
Afdeling BV
Onderwerp
Jaarstukken 2016 gemeente Ermelo (16e0007029).
Besluit
1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en het raadsbesluit Jaarstukken 2016 en de Jaarstukken
2016 aan te bieden aan de Griffie.
2. Akkoord te gaan met de publicatie.
3. Akkoord te gaan met de geactualiseerde onderbouwingsformulieren reserves en voorzieningen.
4. De wethouder van Financiën te machtigen om de laatste aanpassingen in de stukken aan te
brengen in verband met de (mogelijke) verwerking van de meest recente informatie (onder
andere informatie rondom Jeugd).
5. Het concept accountantsverslag 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
6. Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief SISA in het kader van de Jaarstukken 2016.
Afdeling BV
Onderwerp
3e Bestuursrapportage 2017
Besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2017.
2. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
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15.

Afdeling BV
Onderwe
erp
Kadernotta 2018 (17e0000375).
Besluit
1. Akko
oord te gaan met
m de inhoud
d van de Kade
ernota 2018, met in achtne
eming van de
e door het
college gemaakte opmerkingen
n.
w
van
n Financiën te machtigen de laatste aanp
passingen te accorderen.
2. De wethouder
3. De Kadernota 2018 aan te bied
den aan de raa
ad, conform het
h bijgevoegde raadsvoorstel en
sbesluit.
raads
4. Akko
oord te gaan met
m de bijgev
voegde publicatie.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring van 23 mei
m 2017.
Besluit
nstaande besluitenlijst van de collegevergadering van
n heden vast te
t stellen.
De boven

e collegeverga
adering van 23 mei 2017
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