Nr. e180019762
Casenr. 18e0003280

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 mei 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Reactie motie Jonge Pauwenprijs (18e0002767)
Besluit
De raad per brief (e180013319) een reactie sturen op de motie Trotse Pauwenprijs.
Onderwerp
Fietspad Speulderveld (18e0003772)
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief (e180018616) ten aanzien van: ‘fietspad Speulderveld.’
Onderwerp
Verordening sociale woningbouw – vervolg (18e0003870/6619)
Besluit
1. Kennis te nemen van het aanvullend onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van een mogelijke
aanpassing van de verordening sociale woningbouw (bijlage 1).
2. De uitkomsten van het onderdeel ‘instellen van een vereveningsfonds voor sociale woningbouw’
ter bespreking aan de commissie Infrastructuur en Ruimte voor te leggen.
3. De uitkomsten van het onderdeel ‘prijsgrens voor sociale koop’ ter bespreking aan de
commissie Infrastructuur en Ruimte voor te leggen.
Onderwerp
Vaststelling reparatieplan plandeel 'De Wegwijzer' Kerklaan-Postlaantje (18e0003880)
Besluit
1. De raad voor te stellen het reparatieplan Kerklaan-Postlaantje voor zover het betreft het plandeel
“De Wegwijzer” dat door de Raad van State is vernietigd, als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.Bprepkerklnpostlntje-0401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (opnieuw en
ongewijzigd) vast te stellen (e180019232, e180019234, e180019785 en e180019786);
2. De raad voor te stellen hiervoor niet opnieuw de uitgebreide voorbereidingsprocedure te
doorlopen;
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het reparatieplan Kerklaan-Postlaantje vast te stellen;
4. De raad voor te stellen het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan Kerklaan-Postlaantje volgens artikel
12a van de Woningwet vast te stellen (e170011976);
5. Een projectbudget van € 25.000,00 beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de algemene
reserve.
6. Het voorstel begeleiden met een toelichtend persbericht.
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Onderwe
Vragen frracties CDA en VVD over bodemonderzo
oek De Zande
erij (18e00038
885)
Besluit
In te stem
mmen met de – op een enk
kel punt enigs
szins gewijzig
gde - conceptb
brieven (e180
0019251 en
e180019312) over bod
demverontreiniging De Zan
nderij en deze
e brieven te verzenden
v
aan
n de fracties
DA en VVD en
n in afschrift aan
a de raad.
van de CD
Onderwe
erp
Vaststelling privacy be
eleid en privac
cyverklaring Ermelo
E
en pos
sitioneren Priv
vacy Officer en
e
aris voor de Gegevensbesc
G
cherming in Meerinzicht
M
(18e0003888)
Functiona
Besluit
eleid van de gemeente Ermelo (corsa e180019274)
1. In principe in te sttemmen met het privacybe
eze ter instem
mming naar de ondernemin
ngsraad te stu
uren;
en de
2. Te be
epalen dat pu
unt 1 definitie
ef wordt zodra
a de ondernem
mingsraad he
eeft ingestemd
d met het
priva
acy beleid;
3. In te stemmen me
et de privacyverklaring Erm
melo (corsa e180019279);
4. De positie van Fun
nctionaris Geg
gevensbesche
erming Ermelo
o (FG) centraa
al te beleggen
n in
Meerrinzicht
5. De positie van Priv
vacy Officer Ermelo
E
(PO) ce
entraal te bele
eggen in Meerinzicht.
Onderwe
erp
Uitvoering raadsmotie
e rioolonderzo
oek drugs en aanvullend on
nderzoek (17e0006622)
Besluit
1. De co
ommissie Sam
menleving en Maatschappijj en de gemee
enteraad via bijgevoegde
b
raadsbrief
kenn
nis te laten nemen van
a. de resultaten
n van het rioo
olonderzoek drugs
d
als teru
ugkoppeling op
o een onderrdeel van de
ingediende motie.
m
b. het aanvullen
nd onderzoek
k onder maats
schappelijke organisaties.
o
d agendacom
mmissie voor te leggen de ketenpartnerrs Tactus, GGD, Welzijn Erm
melo, Politie
2. Aan de
en Ce
entrum voor Jeugd
J
en Gezin hiervoor uiit te nodigen.
3. Een bedrag
b
van € 6.000,00 in te
t zetten voorr verslavingsp
preventie doellgroep 23 + in
i 2018
confo
orm de offerte van Tactus (nr.e1800170
093) als onderdeel van en vooruitlopend
v
d op
vasts
stelling van de
e dynamische
e uitvoeringsa
agenda Gezon
nd Ermelo 201
18-2019.
4. De ko
osten ad € 6.000,00 te dek
kken uit de post gezondhe
eid.
5. In te stemmen me
et bijgevoegd((e) persberich
ht en commun
nicatieplannin
ng.
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