Nr. e180000280
Casenr. 18e0000043

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 9 januari 2018
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.

3.

Afdeling ONT
Onderwerp
Analyse woningbouwprogrammering najaar 2017 (17e0007290).
Besluit
1. In te stemmen met de Analyse woningbouwprogrammering najaar 2017.
2. De raadsbrief (e170044267) over de Analyse woningbouwprogrammering najaar 2017 (inclusief
bijlage) – met een aanvullende verklaring voor de cijfermatige verschillen - ter kennisneming
naar de raad te versturen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Onderzoek tijdelijke huisvesting spoedzoekers (17e0007500).
Besluit
1. De rapportage Onderzoek tijdelijke huisvesting, opgesteld door de Huischmeesters vast te
stellen.
2. De raadsbrief (e170045858) over het Onderzoek tijdelijke huisvesting, (inclusief bijlage) ter
kennisneming naar de raad te versturen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Invullen regierol vergunninghouders (17e0007424).
Besluit
1. In te stemmen met de inhuur van tijdelijke capaciteit voor 16 uur per week gedurende 6
maanden voor het invullen van de gemeentelijke regierol ten aanzien van vergunninghouders.
2. Een werkbudget beschikbaar te stellen van € 110.000,-- voor de bekostiging van participatie- en
re-integratietrajecten voor vergunninghouders.
3. De geschatte kosten van € 150.000,-- ad € 40.000,-- voor de inhuur van een
regievoerder/coördinator en ad € 110.000 werkbudget, te dekken uit de in 2017 ontvangen
rijksmiddelen voor de participatie- en re-integratie van vergunninghouders (begrotingspost 645,
kostenplaats 6450301).
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Afdeling PZ
Onderwe
erp
Verzoek vooroverleg
v
G
Garderensewe
eg ongenumm
merd (nabij nr. 122) (17e0006196).
Besluit
1.
In principe medewerking te ve
erlenen aan he
et verzoek vo
oor het bouwe
en van 3 keer twee-ondereen kapwoningen
n op de locatie Garderense
eweg ongenum
mmerd (nabij nr. 122) te Ermelo onder
de voorwaarden:
v
dat het plan landschappelijk wordt ingepast;
dat er vrije ruimtes gecreë
ëerd worden ttussen de woonblokken;
dat de percelen via één in
n- en uitrit onttsloten dient te
t worden op de Garderenseweg;
dat er ruimte
e van ca. 5m vrijgehouden
v
wordt voor de
d realisatie va
an een vrij lig
ggend
fietspad para
allel aan de Garderenseweg
g.
2. Deze
e toezegging één jaar geldig te verklaren.
3. Weth
houder Van de
en Bosch te mandateren
m
to
ot redactionele
e aanpassing ter voorkomiing van een
teksttuele discrepa
antie.
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