Nr. e170044825
Casenr. 17e0007074

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Ondertekening overeenkomst Veluwe Energie - VPCO - zon op scholen (17e0007067)
Besluit
1. In te stemmen met de tripartiete overeenkomst tot vestiging van een opstalrecht op
schooldaken met Veluwe Energie en stichting VPCO;
2. Wethouder Jan van Eijsden te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Voortgang fietsproject Speuld (17e0007039)
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van Antea over het project “fietsvoorzieningen door Speuld”.
2. Kennis te nemen van het standpunt van de buurtvereniging Speuld over de in dit rapport
opgenomen varianten.
3. Er mee in te stemmen om nu alleen nog de variant voor aanleg van een tweezijdig vrijliggend
fietspad (over het gehele tracé) uit te laten werken.
4. Voor de begeleiding hiervan een projectgroep samen te stellen waarvan de buurtvereniging
Speuld structureel deel uitmaakt.
5. Een extern bureau in te schakelen om al het inhoudelijke werk (inclusief grondaankopen) uit te
voeren. De werkzaamheden t.b.v. grondaankopen kunnen niet eerder worden gestart dan nadat
de gemeente e.e.a. bestuurlijk heeft geïntroduceerd/toegelicht bij de belanghebbenden.
6. De advisering van de projectgroep af te wachten.
7. De raad door middel van een raadsbrief hierover te informeren; tegelijkertijd ook een bericht te
plaatsen in Tolnieuws.
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3.

4.

5.

6.

7.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Borging Inclusieve samenleving (17e0007131/4444)
Besluit
1. De vervolgacties uit bijlage 2 van het rapport ‘Inclusieve Samenleving gemeente Ermelo’,
Twynstra Gudde d.d. 7 november 2017 (02330000010731), uit te voeren.
2. De informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten en het basisondersteuningsprogramma uit het implementatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
bij de uitvoering te betrekken.
3. Vast te stellen dat hiermee uitvoering is gegeven aan Toezegging T331.
4. De gemeenteraad te informeren via raadsbrief (02330000011270).
Afdeling ABV/TJZ
Onderwerp
Vaststelling Reglement commissie bezwaar Participatiewet 2018 (17e0005618)
Besluit
1.
Het Reglement commissie bezwaar Participatiewet 2018 vast te stellen.
2.
Het Reglement op 1 januari 2018 in werking te laten treden.
3.
De voorzitter, plv. voorzitter en lid van de commissie bezwaar Participatiewet te benoemen.
Afdeling ARB/TSC
Onderwerp
Tactisch plan Sport Heel Ermelo Beweegt 2017 – 2021 (17e0006084)
Besluit
1. Het tactisch plan Sport “Heel Ermelo Beweegt 2017 – 2021”, document nummer e170043329,
goed te keuren als uitwerking van de sportvisie “Sport, bewegen en spelen in Ermelo 2016 –
2020”;
2. Kennis te nemen van het concept-uitvoeringsprogramma 2017 – 2021;
3. Via een raadsbrief de commissie Samenleving en Maatschappij te informeren over het tactisch
plan en het concept-uitvoeringsprogramma. (zie e170043333);
4. Ter uitvoering van het tactisch plan in 2018 gebruik te maken van de bestaande middelen.
Afdeling ARB/TWS
Onderwerp
Plan van Aanpak Evaluatie Begraafplaatsexploitatie (17e0006870)
Besluit
1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak (e170043715) voor de evaluatie van de
begraafplaatsexploitatie;
2. De raad te informeren via een - enigszins aangevulde - raadsbrief (e170044869);
3. De kosten, € 9.000,-- voor het uitvoeren van de evaluatie door mevrouw A. Nobel, van Nobel
Results, in 2018 ten laste te laten komen van de begrotingspost “Adviezen en onderzoek”
5456004-4380.
Afdeling APZ/THH
Onderwerp
Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek recreatiepark Jacarja (17e0005082)
Besluit
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften (kenmerk:e170034330) van 7 november 2017
niet over te nemen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. De motivering aanvullen met de constatering, dat de visiekaart Tonselse Veld - in afwijking van
het beleidskader Recreatie - wel ruimte biedt voor deze bedrijvigheid in deze omvang;
4. Aanvrager en onderneming via bijgaande brieven te informeren (e170043327 en e170044200).
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Afdeling APZ/THH
Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr verzoek tot handhaving
h
P
Palletfabriek
T Hove, Koo
Ten
olmees (17e00
004327)
Besluit
1. Het advies
a
van de commissie Bezwaarschrift
B
ten (e170027
7235) van 16 oktober
o
2017
7 niet over te
neme
en;
2. Het bezwaarschrif
b
ft ongegrond te verklaren e
en het besluitt van 24 mei 2017 onder n
nadere
motivering in stan
nd te laten;
3. De motivering
m
aan
nvullen met de constatering, dat de visie
ekaart Tonsellse Veld - in afwijking
a
van
het beleidskader
b
R
Recreatie
- we
el ruimte biedt voor deze bedrijvigheid
b
i deze omvang;
in
4. Verzo
oeker via bijg
gaande brief (e
e170043116)) de beslissing
g op bezwaarr toe te zende
en.
Afdeling APZ/THH
Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr handhavings
sverzoek Palle
etfabriek Ten Hove van Elte
en(17e0004229)
Besluit
1. Het advies
a
van de commissie Bezwaarschrift
B
ten (e170029
9212) van 16 oktober
o
2017
7 niet over te
neme
en;
2. Het bezwaarschrif
b
ft ongegrond te verklaren e
en het besluitt van 24 mei 2017 onder n
nadere
motivering in stan
nd te laten;
3. De motivering
m
aan
nvullen met de constatering, dat de visiekaart Tonselse Veld - in afwijking
a
van
het beleidskader
b
R
Recreatie
- we
el ruimte bied
dt voor deze bedrijvigheid
b
in deze omva
ang;
4. Verzoeker via bijg
gaande brief (e170039367)) de beslissing op bezwaarr toe te zende
en.
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