Nr. e180023798
Casenr. 18e0004260

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 19 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
Mevrouw mr. A.H. van der Maat, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Onderzoek technische mogelijkheden gasloze woningen Wijk West (18e0004350)
Besluit
1. Een onderzoek uit te laten voeren naar de technische mogelijkheden en financiële consequenties
voor het gasloos maken van 500 woningen in een deel van Wijk West.
2. De kosten à €10.000,00 te dekken uit het programma duurzaamheid.
Onderwerp
Maatregelen De Beek in verband met Rotonde KNHS (16e0004406)
Besluit
1.
Bij de eerstvolgende Bestuursrapportage 2018 de raad verzoeken om een krediet van
€ 100.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van meerkosten voor het verbreden van De
Beek ter hoogte van de KNHS.
2.
De extra investeringskosten te dekken uit de Stelpost Risicoreservering GVVP 2019 en dit
bedrag te storten in de beklemde bestemmingsreserve Overig Verkeer en Vervoer.
3.
Bij de eerstvolgende Berap 2018 e.e.a. budgettair te verwerken.
Onderwerp
Besluit op bezwaar inzake begeleiding individueel (WMO) (18e0003421)
Besluit
1. Het advies van de bezwarencommissie overnemen en het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
2. Het college verzoekt met voortvarendheid opnieuw de situatie van bezwaarmaker te beoordelen
door middel van een keukentafelgesprek met als eindresultaat een nieuw besluit.
Onderwerp
Nieuwe bedrijfswoning Telgterweg 293 (18e0000190)
Advies
1. Het verzoek af te wijzen voor het wijzigen van de bestemming naar wonen met agrarische
nevenactiviteiten (nr 293A), het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning en het slopen van
diverse gebouwen op de locatie Telgterweg 293 en 293A te Ermelo.

pagina

2 va
an 2

5.

6.

7.

Onderwe
erp
Wijziging
g van de Elektriciteitswet 1998 en van de
e Gaswet (voo
ortgang energ
gietransitie)
(18e0004
4534/7864)
Besluit
Geen geb
bruik te maken van de bevo
oegdheid om een gebied aan
a te wijzen waarin
w
nog wel
w een
aansluitin
ng op het gas
snet mogelijk is.
Door mid
ddel van persb
bericht hieraa
an aandacht besteden.
b
Onderwe
erp
VNG ALV 27 juni 2018
8 (18e000445
59)
Besluit
1. In te stemmen me
et de benoeming van de led
den van de no
otulencommis
ssie.
2. in te stemmen me
et de notulen van de ALV van
v 1 december 2017.
3. in te stemmen me
et het jaarvers
slag 2017, inc
clusief het financieel jaarve
erslag en de inhoudelijke
veran
ntwoording co
ollectieve fina
anciering gem
meentefonds.
4. in te stemmen me
et het contributiesysteem en
e weerstandv
vermogen, inc
clusief contrib
butievoorstel
2019
9.
5. in te stemmen me
et de Kaderno
ota 2019.
6. onde
er voorbehoud
d in te stemm
men met de affspraken in de
e Programmas
start Interbestuurlijk
Programma (IBP).
7. in te stemmen me
et de oprichtin
ng van het Fo
onds tekortgemeenten en de
d instelling van
v een
onafhankelijke commissie die de
d aanvragen toetst maar niet
n
in te stem
mmen met een uitname uitt
het gemeentefond
g
ds van 100 miljoen euro vo
oor het Fonds
s tekortgemee
enten voordatt de criteria
voor toekenning van
v gelden uitt het Fonds bekend zijn.
8. in te stemmen me
et het GGU jaa
arprogramma
a 2019 en de financiële
f
bijd
drage aan hett Fonds GGU
voor 2019.
9. in te stemmen me
et de bij agendapunt 9 voo
orgestelde sta
atutenwijzigingen.
10. in te stemmen me
et de naamsw
wijziging comm
missie Dienstv
verlening & In
nformatiebele
eid.
11. indie
en gewenst va
an de rondvra
aag gebruik te
e maken.
Onderwe
erp
Verhuurseizoen De Dia
aloog en Stationsstraat 118 seizoen 2018/2019 (18e0001409).
Besluit
Te besluiten het gebru
uik van de zallen in De Dialoog en Statio
onsstraat 118 in het seizoe
en 2018/2019
9
tot en me
et 30 juni 201
19, voort te zetten.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 19 juni 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
Mr. A.H. van der Maat,
A.A.JJ. Baars,
plv. secretaris,
burg
gemeester,

