Nr. e170030604
Casenr. 17e0004781

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 29 augustus 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.

Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening sociale woningbouw (17e0005024 / 02330000002224).
Besluit
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.

2.

De discussienotitie verordening sociale woningbouw vast te stellen en aan de raad voor te
leggen ter behandeling in de raadsvergadering van 12 oktober 2017.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Garderenseweg 82-88 (17e0005048 / 02330000001193)
Besluit
1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het
bestemmingsplan “Garderenseweg 82-88” (e170025346, e170013452);
2. De raad door middel van raadsvoorstel (e170026598) voor te stellen:
a. Het ontwerp-bestemmingsplan Garderenseweg 82-88 en –beeldkwaliteitsplan
Garderenseweg / Lageveld te Speuld te wijzigen, zoals beschreven in de bij dit besluit
behorende ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ (e170013489, e170013421,
e170013441, e170013440, e170023242)
b. Het bestemmingsplan Garderenseweg 82-88, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPgarderensewg8288-0401, langs elektronische weg en
in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te
stellen;
c. Het beeldkwaliteitsplan Garderenseweg / Lageveld te Speuld op grond van artikel 12a van
de Woningwet vast te stellen;
d. Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor
het bestemmingsplan Garderenseweg 82-88 vast te stellen.
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3.

4.

5.

Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Strand Horst (17e0003570)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Strand Horst (e170020521, e170020522 en
e170020523) en het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit (e170019388) 6 weken ter inzage
te leggen.
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Strand Horst (corsanr. e170020527) en deze ter
inzage te leggen.
3. Hogere grenswaarde procedure starten op grond van de Wet geluidhinder.
4. In te stemmen met de raadsbrief (e170020529) en deze aanbieden aan de griffie ter verzending
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitwerking Verkleuring Kerkdennen (2015-00591).
Besluit
1. De raadsbrief Uitwerking Verkleuring Kerkdennen (e170006820) inhoudelijk vast te stellen en
aan te bieden aan de raad; omdat een raadsbrief (1) naast een raadsvoorstel (2) verwarring kan
oproepen, deze raadsbrief qua vormgeving/format vervangen door een bijlage.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel Uitwerking Verkleuringsnotitie Kerkdennen (e170006321)
waarin de raad gevraagd wordt De nota Uitwerking Verkleuring Kerkdennen vast te stellen
waarbij:
a. de projecten in de Categorie doen: Aanpak Oude Telgterweg, Aanpak van de weg
Kerkdennen, Aanpak van de Herderlaan, Verbeteren samenwerking en verbeteren inzet
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, Verbeteren ruimtelijke structuur en economisch
functioneren, uitgewerkt en uitgevoerd worden.
b. De projecten in de Categorie Kansrijk: Herinrichting opstelplaats voor vrachtwagens Oude
Telgterweg, Meer economische potentie door betere bezetting kwantitatief en kwalitatief,
Verduurzamen van het terrein en bedrijven, in samenspraak met de ondernemers van
Kerkdennen uit te werken worden en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
c. Ten behoeve van de uitvoering van de onder 2 genoemde maatregelen in de Categorie
Doen krediet beschikbaar te stellen van totaal € 938.300,00 inclusief risicoreserve,
planontwikkeling en VTU, beschikbaar te stellen.
d. De € 938.300,00 te dekken uit het in de Kadernota 2018-2021 gereserveerde krediet van
€ 2 miljoen welke verwerkt wordt in de Programmabegroting 2018-2021
Het college opdracht te geven zich in te spannen van dit bedrag provinciale subsidie te
verwerven en hierover de raad te informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Continuering gemeenschappelijke regiomarketing door Visit Veluwe (17e0003406).
Besluit
1. Kennis te nemen van de brief (corsanr. e170018531) met bijbehorende memo ‘Marketing van de
Veluwe 2018-2021’ over de continuering van de gemeenschappelijke regiomarketing Veluwe
door Visit Veluwe;
2. Instemmen met het voortzetten van deze gemeenschappelijke toeristische regiomarketing voor
de periode van 2018-2021 en deze jaarlijks te verlengen. Hiervoor een collectieve
samenwerkingsovereenkomst met Visit Veluwe aangaan, waarbij de ruimte wordt gelaten aan
andere overheden om in te stappen.
3. Instemmen met de keus om de marketingactiviteiten voor de Veluwe te intensiveren en daarmee
de ambitie van de Veluwe op 1 extra kracht bij te zetten.
4. Instemmen met een verhoging van de gemeentelijke jaarbijdrage aan Visit Veluwe met € 0,30
per hoofd van de bevolking (van € 0,70 naar € 1,00 per hoofd van de bevolking).
5. De benodigde extra jaarbijdrage ad € 0,30 per hoofd van de bevolking te betrekken bij de
eerstvolgende bestuursrapportage 2017.
6. Instemmen met de antwoordbrief (nummer e170018473) en met de verzending hiervan.
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6.

7.

8.

Afdeling PZ
Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr Horsterweg 1 (17e000062
27).
Besluit
1. Het college
c
blijft - conform eerdere argumen
ntatie - van oo
ordeel, dat de
e onderhavige
e locatie
abso
oluut ongeschikt is voor een afhaalrestaurant. Omdatt een afhaalrestaurant naarr algemeen
gang
gbare maatsta
aven niet besc
chouwd kan worden
w
als gewone winkel wordt beslote
en het advies
van de
d commissie
e van 18 juli 2017
2
met kenmerk e17002
22383 NIET ov
ver te nemen..
2. Het bezwaar
b
van 24
2 januari 2017 ongegrond te verklaren
n.
3. Het besluit
b
van 16
6 december 2016 met kenm
merk e160048303 te hand
dhaven.
4. Geen
n proceskoste
envergoeding toe te kennen
n.
Afdeling BV
Onderwe
erp
5e Bestuu
ursrapportage
e 2017 (17e00
005050)
Besluit
a. Kenn
nis te nemen van
v de inhoud
d van de 5e Be
estuursrapporrtage 2017
b. De begrotingsaanpassingen zo
oals in deze be
estuursrapportage worden
n vermeld vastt te stellen.
c. De beklemde besttemmingsrese
e zwembad Calluna
erve Renovatie
C
en de beklemde
beste
emmingsreserve Nieuwbou
uw sporthal Calluna op te heffen
h
en dez
ze samen te vo
oegen in een
nieuw
w in te stellen
n beklemde be
estemmingsre
eserve Nieuwbouw sportco
omplex Callun
na.
Afdeling SSC
Onderwe
erp
Statemen
nt vliegveld Te
euge / alterna
atieve vliegrou
ute vliegveld Lelystad
Besluit
In te stem
mmen met verrzending van de door de burgemeesters
b
s voorgestelde gezamenlijke reactie van
n
de colleges van B&W van
v de gemeenten Nunspee
et, Harderwijk
k en Ermelo.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 29 augustus 2017
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gemeester,

