Nr. e180032018
Casenr. 18e0005564

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 augustus 2018

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

Onderwerp
Overzicht/rapportage meldingen openbare ruimte 2017 (18e0004964).
Advies
1. Het overzicht/rapportage meldingen openbare ruimte 2017 ter informatie aan de gemeenteraad
te zenden met bij behorende raadsbrief (e180030258).
2. In de communicatie het digitale gebruik van het meldpunt promoten.
3. Nagaan en rapporteren welke verdere optimalisering van de app i.c.m. het meldpunt
nodig/mogelijk is.
Onderwerp
Uitvoeringsplan Vergunninghouders Ermelo 2018-2019 (18e0005452)
Besluit
1. Het uitvoeringsplan vergunninghouders 2018-2019 vast te stellen.
2. Het benodigde budget van € 448.776 te dekken uit het budget asielzoekers (kostenplaats
6450301).
3.

3.

4.

Het uitvoeringsplan vergunninghouders 2018-2019 en het projectplan van Meerinzicht ter
kennisneming aan de gemeenteraad te sturen.
Onderwerp
Omgevingsvergunning vervanging dak diverse woningen Duifstraat, Eksterstraat, Kievitstraat en
Spechtstraat (18e0004609).
Besluit
De omgevingsvergunning verlenen voor zowel de huurwoningen van Uwoon als voor de individuele
woningen van de particuliere eigenaren.
Onderwerp
Beslissing op bezwaar bezwaarschrift omgevingsvergunning Hazelaarlaan 10 (18e0002859).
Besluit
1. Het advies van de commissie van 12 juli 2018 met kenmerk e180022281 over te nemen.
2. Het bezwaar, voor zover dat is gericht tegen de toekomstige bouwmogelijkheden, nietontvankelijk te verklaren.
3. De ingediende bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren.
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5.

6.

7.

8.

Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr weigeren om
mgevingsvergu
unning kappe
en zomereik Harderwijkerw
H
weg 25
(18e0001716).
Besluit
1. Het advies
a
van de commissie vo
oor bezwaars
schriften van 16
1 juli 2018(k
kenmerk e180
0023277)
integ
graal over te nemen.
n
2. Het bezwaar
b
van 22
2 februari 20
018 ongegron
nd te verklare
en.
3. Het besluit
b
van 11 januari 2018
8 in stand te laten.
l
Onderwe
erp
Zienswijz
ze jaarrekenin
ng 2017 Socia
ale Dienst Veluwerand (18e0005559).
Besluit
en inhoudelijk
ke zienswijze in te dienen over de jaarre
ekening 2017
7
1. Aan de raad voor te stellen gee
d Sociale Die
enst Veluwera
and.
van de
2. De ra
aad te vragen
n het algemee
en bestuur van
n de SDV te verzoeken een
n opdracht te geven aan de
e
direc
ctie van de SD
DV om de procedure omtre
ent de jaarrekening 2017 in
n goed overle
eg met het
ministerie van BZK
K af te ronden
n en de raad hierover te informeren.
Onderwe
erp
Overdrac
cht aandelen Afvalsturing
A
Friesland
F
NV (A
AF) (18e0005588).
Besluit
1. Uw besluit
b
van 5 oktober
o
2017
7 tot instemming met de ge
enoemde verd
deelsleutel en
n overdracht
van de
d aandelen van
v RNV in Afv
fvalsturing Friesland NV (AF
F) aan individuele gemeentten zoals
voorgesteld in de brief van de RNV van 1 no
ovember 2017
7 in te trekken
n.
2. Een ontwerpbeslu
it te nemen om
o
o in te stemmen met de overdracht
o
va
an 45 aandelen in
Afvalsturing Friesland NV (AF) van
v RNV aan de gemeente Ermelo.
3. De gemeenteraad van uw voorn
nemen en hett ontwerp-bes
sluit in kennis
s stellen en op
p basis van
artikel 160, tweed
de lid, van de Gemeentewet in de gelege
enheid te stellen om, uiterlijk tijdens de
e
raadsvergadering waarop dit punt op de age
enda staat, als raad eventu
uele wensen e
en
bede
enkingen kenb
baar te maken
n (raadsvoors
stel e1800316
612 en raadsb
besluit e180031956).
4. De begrotingswijz
b
ziging aan de raad aan te b
bieden via een
n volgende be
estuursrapporrtage.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 14 augus
stus 2018.
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 14 augustus 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

