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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 september
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 AONT
Onderwerp
Concept jaarafspraken Uwoon – Gemeente 2018 (17e0005512/3839)
Besluit
1. De commissie Infrastructuur en Ruimte kennis te laten nemen van de concept jaarafspraken
2018 die tussen de gemeente Ermelo, UWOON en huurdersorganisatie De Groene Draad zijn
gemaakt en haar te vragen het college hierover van advies te voorzien.
2. De commissie Infrastructuur en Ruimte te vragen het bod op de woonvisie dat door UWOON is
uitgebracht en de tussenevaluatie jaarafspraken 2017 hiervoor als input te beschouwen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ruimte voor grootschalige opwek van duurzame energie in Ermelo (16e0010331)
Besluit
1. De notitie “Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking” vast te stellen
(16e0010331)
2. De raad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de notitie “Verkenning naar grootschalige duurzame
energieopwekking”.
b. De kaders en lokale criteria zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de notitie te hanteren als
selectiecriteria om wel of geen medewerking te verlenen aan grootschalige duurzame
energie-opwek initiatieven.
c. Initiatiefnemers van duurzame energieprojecten (Wind, zon, biomassa en geothermie) die
voldoen aan de genoemde kaders welkom te heten in de gemeente Ermelo.
d. Voor de korte termijn per project, binnen de onder 2b gestelde kaders, planologische
medewerking te verlenen door middel van het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning of (postzegel)bestemmingsplanprocedure.
e. Voor de lange termijn te werken aan een structuurvisie Energie en Ruimte als input voor de
gemeentebrede omgevingsvisie/omgevingsplan in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
f. De vaststelling van het daarbij behorende voorbereidingsproces en het daarvoor benodigde
budget te betrekken bij de opstelling van de gemeentebrede integrale
omgevingsvisie/omgevingsplan in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
g. De principe-bereidheid uit te spreken gemeentelijke gronden in te brengen voor opwek van
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grootschalige duurzame energie.
De motie van 19 juni 2014 tegen het mogelijk maken van windturbines op Ermelo’s
grondgebied, in te trekken en het college te vragen de provincie hierover te informeren.
3. De agendacommissie te verzoeken een avond te reserveren t.b.v. een presentatie van de
verkenning voor de raad.
Afdeling
Onderwerp
Groenvisie 2017 – 2027 Ermelo (17e0001282)
Besluit
1. De ontwerp-Groenvisie 2017 – 2027 Ermelo goed te keuren.
2. Deze ontwerp-Groenvisie 2017 – 2027 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Daarbij
melding maken van het gegeven dat uitvoering van deze visie in het beheer financiële
implicaties zal hebben.
3. Wethouder van Eijsden te machtigen enkele aanpassingen in de groenvisie door te voeren.
Afdeling ARB/TBG
Onderwerp
Huurovereenkomst terras Raadhuisplein 11A Kaneel &Kruimels (17e0005502/3447)
Besluit
1. Huurovereenkomst e170031507 aan te gaan met Kaneel & Kruimels, met betrekking tot de huur
van een terras.
2. Nagaan of het vigerende terrassenbeleid i.r.t. de Centrumvisie voldoende aanknopingspunten
biedt om binnen het centrum te differentiëren tussen deelgebieden door terrassen toe te staan
waar deze wel gewenst zijn en deze tegen te gaan waar dat niet het geval is.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
6e Bestuursrapportage (17e0005521).
Besluit
a. Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2017.
b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Afdeling MIZ/BEL
Onderwerp
Belastingmaatregelen 2018 (17e0004858)
Besluit
Het raadsvoorstel en conceptverordeningen 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Visie en sturing op netwerkgemeente Ermelo (17e0003521)
Besluit
h.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de gemeente Ermelo als
netwerkgemeente (dit is de Rapportage Netwerkgemeente Ermelo met als bijlage de Rapportage
Onderzoek - Relatie inwoners en Gemeente);
De volgende definitieve visie voor de netwerkgemeente Ermelo ter besluitvorming aan de raad
aan te bieden
‐ Wij doen ons werk in het midden van de samenleving, voor en mét de Ermelose
samenleving;
‐ Wij zijn ons bewust van de veranderende rol van de gemeentelijke overheid als gevolg van
de veranderingen in onze samenleving;
‐ Wij willen een partnerschap met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen;
‐ Wij creëren ruimte voor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
‐ Wij willen met een frisse blik naar de dingen kijken: oplossingsgericht en innovatief.
‐ Voorafgaand aan initiatieven wordt afgewogen of dit samen met onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners kan worden ontwikkeld (en zijn hierbij steeds
helder over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden van alle partijen).
‐ Wij zijn daarbij voorwaardenscheppend, faciliterend en stimulerend richting
initiatiefnemers;
‐ Wij ontwikkelen als raad, college en ambtelijke organisatie het vermogen om onze invloed
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