Nr. e180001252
Casenr. 18e0000043

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 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 AONT
Onderwerp
Eigen Bijdrage Wmo (17e0001039)
Besluit
1.
De eigen bijdrageregeling Wmo tijdelijk aan te passen ten gunste van inwoners door:
- het nominale tarief vast te stellen op € 10,00 per vier weken, tenzij dit door het Rijk lager is
vastgesteld;
- de uurtarieven vast te stellen op de tarieven genoemd in bijlage ‘uurtarieven
kostprijsberekening’;
- geen eigen bijdrage te heffen bij de maatwerkvoorziening dagbesteding Wmo;
2.
Deze aanpassing in te voeren per 1 april 2018 met afstemming op de eerste aansluitende
bijdrageperiode CAK. Einddatum 31 december 2018;
3.
Instemmen met het concept Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018;
4.
De te verwachten gederfde inkomsten (€ 94.500,--) uit eigen bijdragen te dekken van de post
6500201 Begeleiding individueel Wmo PGB;
5.
In te stemmen met de financiële verwerking;
6.
In de communicatie benadrukken, dat dit tijdelijk is en per vier maanden op basis van
monitoring rapporteren over de effecten.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Uitstel indienen begroting Het Pakhuis (17e0007125)
Besluit
Het bestuur van stichting Het Pakhuis tot 31 december 2017 uitstel te verlenen voor het indienen
van de begroting bij de aanvraag voor een budgetsubsidie 2018.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Zienswijze uitgangspuntennota 2019 GGD NOG (18e0000171/468)
Besluit
1. Geen zienswijze toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GGD NOG.
2. Uw advies om geen zienswijze op de uitgangspuntennota 2019 GGD NOG in te dienen ter
vaststelling aan te bieden aan de raad.
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4.

5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Continuering CME en voorschot 2018 (17e0005258).
Besluit
1. In te stemmen met het continueren van Centrummanagement, waarbij taken inzake centrale
afstemming en uitvoering van promotie en marketing worden geplaatst bij de nog in te richten
Promotie&Marketing Ermelo-functie; en de Raad hierover te informeren door middel van
raadsbrief e170046338.
2. In te stemmen met het overmaken van de opbrengst van de reclameheffing 2018 minus
perceptiekosten à € 2.000,-- naar Centrummanagement. Hierbij een voorschot à € 45.000,-- over
te maken en zodra op 1 februari 2019 de definitieve opbrengst bekend is ook het restant over
te maken.
3. Centrummanagement hierover te informeren door middel van een brief (e170047104).
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Noodzaak m.e.r. procedure Strand Horst (18e0000126)
Besluit
1. Kennis nemen van de noodzaak voor het volgen van een m.e.r. procedure voor Strand Horst
2. De raad hierover op de hoogte te stellen door in te stemmen met de raadsbrief (e180000930)
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Gemeentefonds decembercirculaire 2017 (17e0007449)
Besluit
1. De decembercirculaire 2017 (e170046502) voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de in dit collegevoorstel genoemde financiële verwerking van de uitkomsten;
3. De uitkomsten te verwerken in de Jaarrekening 2017 resp. de 1e Bestuursrapportage 2018;
4. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief (e170046973)
Afdeling APZ
Onderwerp
Ambachtelijke bierbrouwerij in Kasteel Staverden (17e0005358)
Besluit
1.
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een ambachtelijke
bierbrouwerij met brewpub op de locatie Staverdenseweg 283 te Ermelo onder de genoemde
voorwaarden, alsook onder het voorbehoud van het onderzoek t.a.v. geurhinder en de
gebruikelijke Bibob-toetsing.
2.
Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
SNV - jaarplannen onderwerpen gemeente Putten (17e0007487)
Besluit
1. In te stemmen met het Jaarplan 2018 Volkshuisvesting en RO;
2. in te stemmen met het Jaarplan 2018 regioarcheologie, incl. begroting;
3. in te stemmen met het Programma cultuur- en erfgoedpact Noord-Veluwe 2017-2020;
4. in te stemmen met het Jaarplan 2018-2020 cultuur- en erfgoedpact, incl. begroting;
5. in te stemmen met de Memo ondersteuning SNV;
6. in te stemmen met bijgaande brief (e180000347) en deze te versturen naar gastheergemeente
Putten.
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9.

Afdeling
Onderwe
erp
Hoger be
eroep inzake o
openstelling Prins
P
Hendriklaan (18e0000
0172).
Besluit
1. Het college
c
stelt vast,
v
dat de Re
echtbank in haar
h
uitspraak
k van 27 december 2017 ex
xpliciet heeft
erken
nd, dat in dez
ze casus een beroep
b
op het vertrouwens
sbeginsel faallt, omdat mett de in 2014
gerea
aliseerde afsluiting van de Prins Hendrik
klaan de in he
et verleden do
oor de gemee
ente op dat
punt gedane toeze
eggingen als zodanig inmiiddels zijn uittgewerkt en dat
d de gemeen
nte op
zichz
zelf genomen ook bevoegd
d is om op het in 2014 gen
nomen besluitt terug te kom
men.
2. Het college
c
overweegt dat de bevoegdheid
b
t inhoudelijk
tot
ke afweging van
v de in het geding zijnde
e
belan
ngen bij uitste
ek behoort to
ot het politiek-bestuurlijke primaat van het
h daartoe in
n casu
bevoegde gezag, tte weten het college van B&
&W en meent dat de Rechttbank in haar uitspraak
daara
aan teveel voo
orbij gegaan is.
3. Daargelaten de ge
ebrekkige motivering van het
h door de Re
echtbank eind
d 2017 vernie
etigde
verke
eersbesluit uit 2014, stelt het college va
ast dat na de in 2010 en in
n 2014 gerealiseerde
ek-bestuurlijk
afsluiting van de Prins
P
Hendriklaan de politie
ke inzichten en
e opvattingen aanzienlijk
zijn gewijzigd
g
en dat er welbes
schouwd vanu
uit verkeersku
undig oogpunt ook geen ge
egronde
reden
nen zijn om de
d Prins Hendriklaan niet open
o
te stellen
n. De Prins He
endriklaan is immers
bedo
oeld en aangelegd als doorrgaande weg en
e dient vanu
uit deze prima
aire functie de
erhalve ook
zo ge
ebruikt te kun
nnen worden.
4. Het college
c
besluit daarom thans in te stemmen met:
a. het instellen van
v hoger berroep bij de Ra
aad van State tegen de uits
spraak van de
e Rechtbank
v Arnhem d.d.
van
d
27 decem
mber 2017 inz
zake de openstelling van de
d Prins Hendriklaan.
b. het verstrekken van de opd
dracht inzake
e juridische on
ndersteuning door Thomas
s Sanders van
n
A
AKD
Advocate
en.
c. het nemen va
an een verkeersbesluit met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank en
n
d
deze
op een later
l
momentt te motiveren
n.
d. het verstrekken van een op
pdracht tot na
ader onderzoek en advies aan RHDHV om
o de
motivering va
an het verkeerrsbesluit waar nodig te ond
derbouwen.
e. de
d Raadsinforrmatiebrief (b
bijlage 1).
f. het persbericht (bijlage 2)..
g. de
d beantwoorrding van dive
erse vragen vanuit de raad (bijlage 3).

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 16 januari 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

