Nr. e180022773
Casenr. 18e0004260

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 12 juni 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
Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 (18e0004123)
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 (e180021011) van de Adviesraad Sociaal Domein
Ermelo;
2. De Adviesraad via bijgaande – enigszins aangevulde - brief (e180021013) te antwoorden;
3. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Intentieverklaring convenant cultuur en onderwijs (18e0004045)
Besluit
1. In te stemmen met de intentieverklaring convenant cultuur & onderwijs en daarmee
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een convenant cultuur en onderwijs
2. Wethouder dr. J.A. de Haan te mandateren de intentieverklaring convenant cultuur & onderwijs
te tekenen namens het college.
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat 39 (18e0004131)
Besluit
1. De raad (opnieuw) voor te stellen het bestemmingsplan Stationsstraat 39, als vervat in de
bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.Bpstationsstraat39-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
met bijbehorende nota beantwoording zienswijzen vast te stellen (e170037810, e170037808,
e170037812, e170037805, e170019588, e170022039 en e170036332). Tevens als bijlage de
reactie van initiatiefnemer toevoegen, e180012063;
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Stationsstraat 39 vast te stellen.
Onderwerp
Telgter Buurtweg 14 en 16 (18e0002228)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het toekennen van een tweede wooneenheid voor de
woning met een meergeneratiewoning aan de Telgter-Buurtweg 14-16;
2. en in principe geen medewerking te verlenen tenzij vooraf schriftelijk wordt gewaarborgd dat
wordt voldaan aan de voorwaarde dat 500m2 voormalig agrarische opstallen worden
geamoveerd ter compensatie;
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
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Beslissing
g op bezwaarr tegen verleende omgeving
gsvergunning
g (18e000014
44)
Besluit
1. In afw
wijking van het advies van de Commissie voor bezwa
aarschriften de
d tegen het besluit
b
van 30
0
november 2017 in
ngediende bezwaren ongeg
grond te verk
klaren;
gsvergunning
g voor het legaliseren van
2. De bij besluit van 30 novemberr 2017 verleende omgeving
g
van be
estaande schuren (binneno
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Erme
elo, in stand te laten;
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v
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Verzoek vooroverleg
v
H
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weg 34 te Erm
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Besluit
Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot splitsing van
v het woonperceel op de
e locatie
Harderwijjkerweg 34 te
e Ermelo en het
h wijzigen va
an het bestem
mmingsplan om
o twee bouw
wblokken te
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Evaluatie pilot Regeling Generatiepa
act (18e0003277)
Besluit
Definitieff besluiten ak
kkoord te gaan
n met voorste
el om de pilott om te zetten
n in een tijdelijke regeling
tot 1 janu
uari 2022, me
et inachtneming van de genoemde kanttekening in dit voorstel.
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Besluit
De raad voor
v
te stellen
n dat:
1. In te
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v de 3e Bes
stuursrapporttage 2018.
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