Nr. e180005478
Casenr. 18e0000766

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 13 februari 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 (m.u.v. de agendapunten 3 en 4)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Statiegeld kleine PET-flessen en blikjes (18e0000467)
Besluit
1. Bij de Statiegeldalliantie aan te sluiten.
2. Het project Schoon Belonen voort te zetten.
3. De schriftelijke vragen van de ChristenUnie Ermelo over kleine PET-flessen en blikjes te
beantwoorden door middel van de bijgevoegde raadsbrief (e180002714).
4. De brief van Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo over kleine PET-flessen en blikjes te
beantwoorden door middel van de bijgevoegde antwoordbrief (e180003577).
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Veluwe 1 (18e0000698)
Besluit
1. In te stemmen met:
a. De Koepel-samenwerkingsovereenkomst op grond van netwerkpartnerschap inzake
governance van de Gebiedsopgave Veluwe (e180003848);
b. De bijbehorende exploitatiebegroting van de governance voor de Gebiedsopgave Veluwe
voor de periode 2018-2020 (e180003849);
2. De Ermelose bijdrage van € 3.545,00 voor de governance van de Gebiedsopgave Veluwe in
2018, 2019 en 2020 (e180003850) ten laste te brengen van het product Toerisme & recreatie
(667).
3. Een bedrag van € 3.545,00 uit de post Bedrijfscontacten (product 668 Economische zaken) over
te hevelen naar product 667 Toerisme & recreatie en dit te verwerken in de eerstvolgende
Bestuursrapportage.
4. Wethouder E. Heutink-Wenderich te machtigen om de Samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Raadsbrief inzake raadsvragen Progressief Ermelo inzake bestemmingsplan De Driehoek i.r.t.
Tomassen Duck-To BV (18e0001182)
(Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder J. van Eijsden niet aanwezig)
(Dit agendapunt wordt behandeld in aanwezigheid van mevrouw mr. D. van Voorst)

Besluit
In te stemmen met de raadsbrief (e180005596) en deze aan te bieden aan de raad.
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4.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Aanvraag milieuvergunning / handhaving Tomassen Duck-To BV (18e0001222)
(Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder J. van Eijsden niet aanwezig)
(Dit agendapunt wordt behandeld in aanwezigheid van mevrouw mr. D. van Voorst)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Besluit
1. In te stemmen met het verzoek om aanvullende gegevens voor de revisievergunning
(e180005839).
2. In te stemmen met de vooraankondiging last onder dwangsom (e180005846).
Afdeling
Onderwerp
Beantwoording vragen Progressief Ermelo en VVD inzake borden recreatieondernemers Drieërweg
(17e0003306).
Besluit
In te stemmen met de raadsbrief en deze aan te bieden aan de raad.
Afdeling AON/TSL
Onderwerp
Realiseren minimaal 2 maatwerkwoningen in Ermelo (18e0001082/5785)
Besluit
1. In nauwe samenwerking met de woningcorporatie, grondeigenaar en zorgcoördinator minimaal
2 maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo.
2. Deze woningen te realiseren vóór 1 juli 2018.
3. Deze maatwerkwoningen toe te voegen aan het regionale bestand voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen.
Afdeling ARB/TWS
Onderwerp
Beantwoording vragen vanuit de commissie I&R inzake fontein Raadhuisplein (18e0001113)
Besluit
Raadsbrief (e180005361) met een enkele aanvulling te zenden aan de Raad.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aanvraag vergunning t.b.v. optreden dorpsomroeper (18e0000627)
Besluit (van de burgemeester)
De vergunning voor maximaal 3 weken voor de verkiezingen te verlenen op dinsdag, vrijdag en
zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur op de volgende wegen:
Stationsstraat;
Dokter Holtropstraat;
Groeneweg;
De Enk;
Branderskamp;
Leeuwerikstraat;
Oude Telgterweg.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Gewijzigde vorm Kadernota 2019 (18e0001067)
Besluit
1.
In te stemmen met de onderwerpen in de Kadernota 2019;
2.
De inhoud van dit voorstel ter kennisname toe te lichten aan de Auditcommissie op 15 februari
2018 gelijktijdig met de jaarplanning.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Begroting Meerinzicht 2018-2021 (inclusief domein Sociaal en 2e fase domein Bedrijfsvoering)
(17e0007568)
Besluit
1. De gemeenteraad de (herziene) ontwerp-begroting Meerinzicht 2018-2021 aan te bieden.
2. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en –besluit.
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Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
DB-vergadering RNV 12-02-2018 (18e0001022)
Besluit
Kennis te
e nemen van de
d stukken va
an de DB-vergadering van de
d RNV op 12-02-2018 en de ambtelijke
e
oplegger bij deze stuk
kken.
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