Nr. e180033500
Casenr. 18e0005564

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 augustus 2018

Aanwezig:
De heer A.L. Klappe, loco-burgemeester
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
Afwezig (met kennisgeving):
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
Openbaar deel

1.

Onderwerp
Scenariokeuze De Dialoog (18e0005171).
Besluit
1. In te stemmen met scenario 4 (verticale uitbreiding) voor De Dialoog.
2. De raad te vragen opdracht te geven voor het uitwerken en verder concretiseren van scenario 4.
3. De raad te vragen het krediet van €7.190.000,00 en de (ongedekte) exploitatielasten zoals
opgenomen in de programmabegroting 2019-2022, onder voorbehoud van vaststelling van de
programmabegroting 2019-2022 beschikbaar te stellen.
4. De mogelijkheden voor beheer en exploitatie van De Dialoog nader te onderzoeken.
5. Het gedeelte dat gesloopt kan worden te definiëren als een apart project en dit in de
projectplanning te zetten.
6. De mogelijkheden voor woningbouw in dit aparte project te onderzoeken en daarmee de motie
locatiescan Raadhuisplein als afgedaan te beschouwen.
7. In te stemmen met het persbericht (e180029096).
8. Te besluiten de verhuur van de zalen in De Dialoog en Stationsstraat 118 in het seizoen
2019/2020, tot en met 30 juni 2020, voort te zetten.
9. Dit besluit aan de vaste gebruikers/huurders en personeel te communiceren.
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Onderwe
erp
Bedrijfsplan verzelfsta
andiging organisatie BES Errmelo.
Besluit
1. In te stemmen me
et de organisa
atorische, juriidische en financiële kaderrs van het bed
drijfsplan BES,,
te we
eten:
De opdracht en kerntaken
a.
n van BES (bed
drijfsplan, parragraaf 2.6);
b.
Het vaste perrsoneel van de gemeente Ermelo
E
gerela
ateerd aan de uitvoering va
an de sport
over te laten gaan naar BE
ES en onder te
e brengen bij de cao Vermo
o;
c.
De bedrijfsvo
oeringstaken (PIOFAH) binn
nen BES te org
ganiseren, pa
assend bij de uitvoering van
n
de sport;
d.
Over te gaan tot het opric
chten van een verzelfstandigde organisa
atie;
e.
Besluitvormin
ng over de de
efinitieve rech
htsvorm uit te stellen tot no
ovember 2018 gezien de
huidige ontw
wikkelingen ro
ond de btw-we
etgeving;
f.
2019 als ove
ergangsjaar aa
an te merken waarna defin
nitieve kaders worden opge
esteld rond
organisatie en
e financiën.
2. De gemeentelijke bijdrage voor beheer en exploitatie van
n de sportvoo
orzieningen en
n –activiteiten
n
voor 2019 vast te stellen op € 2.146.279,00
0.
3. Dit bedrag
b
beschikbaar te stellen aan de verrzelfstandigde
e organisatie Beheer en Ex
xploitatie
Sport Ermelo (BES) en dit in een
n huur- en exploitatieovere
eenkomst voo
or het jaar 201
19 op te
neme
en.
4. Zodrra besluitvorm
ming heeft pla
aats gevonden
n over de Dialoog en de pla
annen daarvo
oor meer
conc
creet zijn uitgewerkt, in te zetten op een
n 2e fase, waa
arin ook De Diialoog wordt
onde
ergebracht in deze publiek
k-private organ
nisatie.
5. Het voorgenomen
v
n besluit onde
er 1 ter advise
ering voor te leggen
l
aan de
e Ondernemin
ngsraad.
6. Het voorgenomen
v
n besluit onde
er 1 automatis
sch om te zetten in een definitief besluit na
ontva
angst van een
n positief besluit van de On
ndernemingsrraad.
7. Het ontwerp
o
beslu
uit tot oprichtting van de on
nderhavige re
echtsvorm con
nform artikel 160 en 169
voor te leggen aan
n de Raad en daarmee de Raad
R
te verzo
oeken eventue
ele wensen en
n bedenkingen
n
in te dienen alvore
ens definitiev
ve besluitvorm
ming van het College
C
van to
oepassing is.
Onderwe
erp
MER beoo
ordeling Tomassen Duck To
T B.V. (18e00
005713)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het advies
s van de ODR
RN inzake de m.e.r.-beoord
m
delingsplicht v
van Tomassen
n
Duck
k-To B.V (e180
0032465).
2. Toma
assen Duck-T
To B.V. geen milieueffectrap
m
pport te laten
n opstellen.
3. Belan
nghebbende middels
m
brief e180032454 op de hoogte te brengen van uw besluit.
4. Het besluit
b
met bijjbehorende stukken te pub
bliceren en ge
edurende zes
s weken ter inzage te
legge
en.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 28 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 28 augustus 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.L. Klappe,
secrretaris,
loco--burgemeeste
er,

