Nr. e180027212
Casenr. 18e0004895

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 10 juli 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 (m.u.v. agendapunt 2)
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Vooroverleg bouwplan Uwoon Kerklaan / Postlaantje
Openbaarmaking besluit d.d. 03 juli 2018
1. Het college neemt kennis van de stukken. Het college betreurt het te moeten constateren dat
het door Uwoon t.b.v. vooroverleg ingediende bouwplan niet op alle punten blijkt te voldoen
aan het door c.q. in opdracht van Uwoon zelf (in ontwerp) aangeleverde - en inmiddels door de
raad vastgestelde - bestemmingsplan.
2. Niettemin is het college bereid tot het verlenen van de benodigde ontheffingen vanwege de
kwalitatieve verbetering die het college hiervan verwacht.
3. De communicatie hierover zal open en transparant plaats hebben; de consequenties hiervan zijn
voor risico en rekening voor Uwoon.
Onderwerp
Handhavend op te treden tegen kinderdagopvang Blokkendoos aan Raadhuisplein 4 te Ermelo
(18e0004879)
Besluit
1. Handhavend op te treden tegen de houder van de kinderdagopvang Blokkendoos, gevestigd aan
de Raadhuisplein 4 te Ermelo.
2. De houder hierover schriftelijk te informeren door middel van een aanwijzing (e180025800);
3. In te stemmen met de verdere afhandeling van de handhavingsprocedure onder mandaat.
Onderwerp
Handhavend op te treden tegen kinderdagopvang De Eerste Stap aan de De la Reystraat 38 te Ermelo
(18e0004763)
(Wethouder Van der Velden onthoudt zich bij dit agendapunt van deelname aan de vergadering)
Besluit
1. Handhavend op te treden tegen de houder van de kinderdagopvang De Eerste Stap, gevestigd
aan de De la Reystraat 38 te Ermelo.
2. De houder hierover schriftelijk te informeren door middel van een aanwijzing (e180025028);
3. In te stemmen met de verdere afhandeling van de handhavingsprocedure onder mandaat.
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4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Uitvoering raadsmotie Kerkdennen 30 km/uur (18e0002642)
Besluit
1. Kennis te nemen van de notitie Voorstellen Kerkdennen 30 km/uur (e180013528) waarin de
aanpassingen voor het inrichten van een 30-km regime voor de weg Kerkdennen, de Herderlaan
en de Steynlaan zijn verwoord.
2. Akkoord te gaan om de Steynlaan bij dit besluit te betrekken.
3. Akkoord te gaan met raadvoorstel e180013594.
4. Ten behoeve van de uitvoering van de plannen de raad te vragen € 100.000,00 beschikbaar te
stellen als men besluit de voorstellen door te voeren en deze middelen te dekken uit het in de
Kadernota 2018-2021 gereserveerde krediet van € 2 miljoen ten behoeve van Kerkdennen.
5. Te besluiten dat van de toezegging t.a.v. de motie om de mogelijkheden van
eenrichtingsverkeer bij de evaluatie van het GVVP mee te nemen veranderd wordt in de
toezegging dat deze zal worden opgenomen op de groslijst van het uitvoeringsprogramma van
de mobiliteitsvisie.
6. De motie 30-km regime Kerkdennen Herderlaan hiermee als afgedaan te beschouwen.
Onderwerp
Bezwaarschrift Participatiewet (18e0003162)
Besluit
Het bezwaarschrift, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond verklaren
onder aanvulling van de motivering.
Onderwerp
Financiën Westflank (18e0002315)
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het project Westflank.
2. In te stemmen met de verrekening van het kostentotaal ad € 189.000,00 met diverse bestaande
kredieten, budgetten en voorzieningen voor (groot) onderhoud, vervanging en beheer.
3. Het surplus van de provinciale subsidie ad € 32.000,00 aan te wenden voor een verhoging van
het krediet.
4. De budgettaire consequenties inclusief het resterende nadeel ad € 100.000,00 op te nemen in
de 4e Bestuursrapportage 2018.
Onderwerp
PID Actualisatie Haspelstrook (17e0005712)
Besluit
1. Het Project InitiatieDocument Actualisatie Haspelstrook (corsa e170034997) vast te stellen;
2. De raad informeren over het PID (corsanr. e170034997) door middel van een
raadsinformatiebrief (corsanr. e170039343);
3. De raad in de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken een voorbereidingsbudget van
€40.000,00 beschikbaar te stellen en vooruitlopend op de vaststelling van de betreffende
Bestuursrapportage de uitvoering ter hand te nemen.
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