Nr. e170024005
Casenr. 17e0004149

Agenda van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 juli 2017
Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-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 A.A.J. Baars, burgemeester

Openbaar deel

1.

Afdeling AONT
Onderwerp
Advies Ontwerp verkeersbesluit instellen stopverbod Allerboschweg (17e0003212)
Advies

In te stemmen met bijgevoegd ontwerp‐verkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod voor
gedeelten van de Allerboschweg.
2.

3.

4.

Afdeling AONT
Onderwerp
Aanpassing huisvestingsverordening (17e0004110/2054)
Advies
1. In te stemmen met de wijzigingen in de Huisvestingsverordening 2015, zoals opgenomen in de
bijlage.
2. Het voorstel voor wijziging van de Huisvestingsverordening ter besluitvorming aan de raad voor
te leggen.
Afdeling AONT
Onderwerp
Verordening sociale woningbouw (17e0004111/2224)
Advies
1. Kennis te nemen van de notitie Analyse woningbouwprogramma 2017.
2. De Verordening sociale woningbouw gemeente Ermelo ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen.
3. De discussienotitie verordening sociale woningbouw direct na de vakantie (op 22 augustus)
agenderen voor een opiniërende bespreking in B&W en deze stukken dan in de
collegevergadering van 29 augustus ter vaststelling agenderen en vervolgens aan de raad voor
te leggen ter behandeling in de raadsvergadering van 12 oktober 2017.
Afdeling AONT
Onderwerp
Woningbouwproductie (17e0004062/2515)
Advies
De raadsbrief woningbouwproductie te versturen naar de raad.
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5.

6.

Afdeling AONT
Onderwerp
Herijking en opdracht Het Pakhuis (16e0007193)
Advies
1. Kennis te nemen van de notitie ‘’De Koers van Het Pakhuis’’ en - onder voorbehoud van de
commissieraadpleging – bij wijze van voorgenomen besluit in te stemmen met de volgende
beslispunten:
a. De bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente en de stichting te ontvlechten
b. De inventaris in eigendom over te dragen aan Het Pakhuis
c. De huur voor het pand conform het vastgoedbeleid vaststellen op het tarief voor
maatschappelijke functies
d. De gemeentelijke erfgoedcollectie en het bijbehorende depot door middel van een
bruikleenovereenkomst in gebruik te geven bij Het Pakhuis
e. De subsidie voor Het Pakhuis met ingang van 2018 trapsgewijs te verlagen met € 5.000
in 2018, € 10.000 in 2019, € 15.000 in 2020, € 20.000 in 2021 tot een bedrag van
€ 25.000 in 2022 en volgende jaren.
2. De opdracht en het uitvoeringskader, zoals beschreven in ‘Oog in oog met Het Pakhuis’ (corsa
e170016792), vast te stellen als inhoudelijke opdrachtformulering voor de periode 2018-2021
3. Het niet gerealiseerde deel van de ombuigingstaakstelling ter grootte van € 10.000,00 onder
deel te laten zijn van de heroverweging combinatiefuncties
4. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021
5. Het bestuur van de Stichting Het Pakhuis te informeren over uw besluit en uit te nodigen om
voor 1 december 2017 een op de opdracht en uitvoeringskader aansluitende subsidieaanvraag
in te dienen.
6. De gemeenteraad met het bijgevoegde commissievoorstel (e170023670) te raadplegen over
uw besluiten en de agendacommissie voor te stellen het onderwerp voor bespreking te
agenderen voor de commissie Samenleving en Maatschappij
Afdeling AONT
Onderwerp
Aanpassing strategische communicatieplan (17e0003701)
Advies
1. Kennis te nemen van het Strategisch Communicatieplan Ermelo Duurzamer (e170020359) en
de samenvatting(e170020361) en te besluiten de voorgestelde communicatiestrategie in
hoofdlijn te volgen.
2. Te besluiten conform de voorgestelde aanpassing op het uitvoeringsplan communicatie 20172018 (e170020388) en het plan
a) te faseren en per kwartaal/half jaar de keuze te maken langer de tijd te nemen voor de
activiteiten die zijn voorgesteld;
b) minder uit te besteden maar low-profile de activiteiten uit te voeren in eigen beheer;
c) prioriteit te geven aan de bekendheid door publiciteit van het duurzaamheidsloket/de
website Ermeloduurzamer.nl en de ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid.
3. Te besluiten voor de uitvoering van het communicatieplan maximaal een 0,5 fte beschikbaar te
stellen en deze te dekken voor 2 uur per week uit de formatie en 16 uur uit het
uitvoeringsprogramma duurzaamheid (6260217).
4. de genoemde fte-inzet/kosten hebben betrekking op de in het CV genoemde activiteiten en
projecten, exclusief de communicatie met betrekking tot grootschalige opwek.
5. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsbrief.
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Afdeling PBZ/THH
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