Nr. e170043851
Casenr. 17e0007074

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 december 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 (alleen bij de agendapunten 7, 12, 13 en 18)
Mevrouw drs. E. Heutink - Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Afdeling AONT
Onderwerp
Brief raadsfractie BurgerBelangen Ermelo inzake Stationsstraat Oost (17e0006955)
Besluit
In te stemmen met de beantwoording van de brief aan de fractie van BurgerBelangen Ermelo.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Mandaat, DVO en verwerkersovereenkomst Bedrijfsbureau jeugd (RAJ) (17e0007004)
Besluit
1. Het mandaatbesluit Bedrijfsbureau jeugd (e170043313) vast te stellen;
2. De Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau jeugd (e17004311) te besluiten, waarmee
door het college van Ermelo expliciete toestemming aan het bestuur van Meerinzicht wordt
gegeven om deze dienstverleningsovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de OPENgemeenten;
3. De verwerkersovereenkomst (conform standaard format, onder constructie) voor 1 januari 2018
te sluiten;
4. Het privacyreglement/verordening Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te passen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Voortgang fietsproject langs Zeeweg (Horst/Telgt) (17e0005641)
Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage van het bureau Antea over het
project “ fietsvoorzieningen in Horst & Telgt”;
2. Kennis te nemen van het advies van de buurtvereniging Horst & Telgt;
3. Te besluiten voor de Schaapsdijk een tweetal opties nader te laten uitwerken, te weten een
vrijliggend fietspad westelijk van de Schaapsdijk en een fietsvoorziening op de bestaande
Schaapsdijk, (gelet op het gebrek aan draagvlak niet zijnde een fietsstraat);
4. Met betrekking tot de Zeeweg te kiezen voor een vrijliggend 2-richtingen fietspad aan de
zuidzijde;
5. De uitwerking van het fietspad langs de Zeeweg prioriteit te geven en de afdeling R&B te
verzoeken een extern grondverwervingsbureau opdracht te geven om al in deze fase van het
proces met de betreffende grondeigenaren over aankoop in gesprek te gaan. Hieraan
voorafgaand zal de betreffende portefeuillehouder de grondeigenaren hierover informeren;
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6.

4.

5.

6.

7.

Bij de eerstvolgende bestuursrapportage de raad vragen een aanvullend
voorbereidingskrediet vrij te geven ad € 60.000,00 ten laste van de post 7010271
(fietsvoorzieningen GVVP);
7. Te besluiten de raad te vragen vanuit het uitvoeringsplan GVVP een uitvoeringskrediet voor het
vrijliggend fietspad langs de Zeeweg vrij te laten geven ter grootte van € 375.000,00;
8. Te besluiten de varianten 3, 4 en 5 uit het Antea rapport als fietsproject op te nemen bij de
projectinventarisatie in het nieuwe uitvoeringsplan GVVP;
9. De raad door middel van bijgaande raadsbrief van uw besluit op de hoogte te stellen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Bestemmingsplan De Driehoek – aanpassen t.b.v. vaststelling (17e0004806)
Besluit
1. In te stemmen met het gewijzigde initiatief van Fokko Kortlanglaan 132;
2. Het bestemmingsplan De Driehoek 2016 en de “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
bestemmingsplan De Driehoek 2016” aan te passen naar aanleiding van het gewijzigde
initiatief;
3. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan De Driehoek 2016 naar aanleiding van de
zienswijzen te wijzigingen, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende gewijzigde ’Nota
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan De Driehoek 2016’ (e170021022);
4. De raad voor te stellen het gewijzigde bestemmingsplan De Driehoek als vervat in de
bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen (toelichting e170038659, regels e170038660, verbeelding e170038673 en
bijlagen e170039674, e10038675, e170038676, e170038677, e170038678, e17038681,
e170038684, e170038685, e170038687, e170038688, e170038688, e170038689,
e170038689, e170038690, e170038691, e170038789, e170038791, e170038792,
e170038793).
Afdeling ABV/TJZ
Onderwerp
Dwangbevel vanwege strijdig gebruik recreatiewoning (17e 0000079)
Besluit
Dwangbevel (e170031060) uitvaardigen in verband met niet betaalde dwangsommen.
Afdeling ARB
Onderwerp
Onderzoek parkeerkelder Verbinding (17e0006782)
Besluit
Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de parkeerkelder van De Verbinding
(e170042098).
Afdeling ARB/TSC
Onderwerp
Voorstel maatregelen onderhoud openbare ruimte gemeente Ermelo 2018 (17e0006567)
Besluit
1. Te besluiten de raad met raadsvoorstel e170043216 onderstaande maatregelen voor te stellen;
2. Het aanwezige onkruid op verhardingen zoals trottoirs, wegen, wangen van rotondes en de
midden geleiders van wegen te verwijderen;
3. De toegankelijkheid voor bewoners met een visuele en of lichamelijke beperking te verbeteren
en dan door met name zorgroutes naar het centrum zo snel mogelijk op orde te brengen;
4. De belijning en wegmarkering op wettelijk verplichte zorgplicht niveau te brengen;
5. Het noodzakelijk bomenonderhoud uit te voeren;
6. Intensiveren van het schoonmaken van de hondenfaciliteiten;
7. Het totaalbedrag voor het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen van € 245.700,00 te
dekken door hiervoor éénmalig te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar.
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Afdeling APZ
Onderwe
erp
Vaststelling bestemmiingsplan Stationsstraat 39 (17e0006159
9)
Besluit
1. De ra
aad voor te sttellen het besttemmingsplan Stationsstra
aat 39, als verrvat in de bes
standenset
met identificatienu
i
ummer NL.IMRO.0233.Bpstationsstraat3
39-0401, lang
gs elektronisc
che weg en in
analo
oge vorm op grond
g
van arttikel 3.8 van de
d Wet ruimte
elijke ordening met bijbeho
orende nota
beantwoording zie
enswijzen vas
st te stellen (e
e170037810, e170037808
8, e170037812,
0037805, e17
70019588, e170022039 en
n e170036332
2);
e170
2. De ra
aad voor te sttellen om voor het bestemm
mingsplan Sta
ationsstraat 39geen
3
exploiitatieplan,
zoals
s bedoeld in artikel
a
6.12 va
an de Wet ruim
mtelijke ordening, vast te stellen.

9.

Afdeling SSC
Onderwe
erp
Tijdelijke
e aanpassing mandatenreg
m
eling (17e000
05476)
Besluit
1. Beslu
uiten de proje
ectleider te mandateren voor het doen uitgaan
u
van affwijs- en gunn
ningsbrieven
en he
et verstrekken
n van opdrach
hten/aangaan
n van overeen
nkomsten voor werken van € 50.000,00
tot € 1.000.000,0
00 voor het prroject “Herinriichting en verrduurzaming gemeentehuis” waarvan de
e
mand
dataris projec
ctleider is (ma
andaatnumme
er 1005).
2. Beslu
uiten de proje
ectleider te mandateren voor het doen uitgaan
u
van affwijs- en gunn
ningsbrieven
en he
et verstrekken
n van opdrach
hten/aangaan
n van overeen
nkomsten voor leveringen en
e diensten
van € 25.000,00 tot
t het Europe
ese drempelb
bedrag zoals deze
d
is vastge
esteld in de Eu
uropese
aanb
bestedingsrich
htlijn voor hett project “Herinrichting en verduurzaming gemeentehuis” waarvan
n
de mandataris
m
pro
ojectleider is (mandaatnum
mmer 1006).
3. Voorr het nemen van
v bovengenoemde mandaatbesluiten gelden
g
de in dit
d voorstel opgenomen
voorw
waarden:
Het betreffen zaken die ge
erelateerd zijn
n aan het projject “Herinrich
hting en verduurzaming
g
gemeentehuis
s”.
Het betreft ee
en afgebakend
de periode. Het
H mandaat geldt
g
voor de duur van het project en
v
vervalt
autom
matisch met in
ngang van 1 oktober
o
2019..
Het betreft za
aken die vooraf goedgekeu
urd zijn door de stuurgroep
p “Herinrichting en
v
verduurzamin
ng gemeenteh
huis”.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 5 december 20
017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

