Nr. e180034375
Casenr. 18e0005937

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 september 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
Subsidies meerjarenonderhoud private accommodaties 2017-2026 en de vorming van een nieuwe
voorziening ten behoeve van het onderhoud van de gemeentelijke panden Pinel, Plaza en
Stationsstraat 118 (18e0005904)
Besluit
1.
Het MOP Private Accommodaties 2017-2026 vast te stellen.
2.
Voor het onderhoud van de gemeentelijke panden Plaza, Pinel en Stationsstraat 118 een
nieuwe MOP voorziening 2017-2026 in te stellen en het instellen van deze nieuwe voorziening
bij de 4e Berap voor te leggen aan de raad.
3.
De onderhoudsvoorziening MOP Private Accommodaties op te splitsen in:
a. een onderhoudsvoorziening MOP Private Accommodaties (voortzetting van de bestaande
voorziening met 10 verenigingen/stichtingen);
b. een onderhoudsvoorziening MOP Pinel, Plaza en Stationsstraat (nieuw).
4.
Voor 2018-2020 voor het onderhoud aan de panden voor Vuvéra en De Parasol een
onderhoudsbudget van € 5.000,= per pand per jaar ter beschikking te stellen.
5.
De gevraagde kredieten beschikbaar te stellen, waarbij het college aantekent dat budgetten die
zijn gereserveerd voor gebouwen die op afzienbare termijn gesloopt zullen worden, alleen
daadwerkelijk zullen worden besteed als onderhoud beslist niet achterwege kan blijven.
6.
De financiële gevolgen in de budgetten en kredieten voor 2018 te verwerken in de 4e
Bestuursrapportage 2018; voor de periode vanaf 2019 deze op te nemen in de
programmabegroting 2019-2022.
7.
De verenigingen en stichtingen schriftelijk in kennis te stellen van het nieuwe MOP en dit in de
subsidiebeschikkingen te verwerken.
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Onderwe
Meting fijjnstof en form
maldehyde (18
8e0005824/6
6212)
Besluit
1. Opdrracht te geven
n aan de ODN
NV/ODRA in sa
amenwerking
g met de GGD om de passie
eve
form
madehydemetingen inclusie
ef actieve form
maldehydemetingen, aange
evuld met hett meten van
fijnsttof (PM10) uitt te voeren.
2. De kosten van € 12.563,00 (ex
xclusief btw) ten
t
laste te brrengen van de
e post handha
aving,
getnummer 6240303/4380
0.
budg
3. Naga
aan welke randvoorwaarden worden ingebouwd om de
d objectiviteit en de validiiteit te
waarrborgen van de
d metingen waarin
w
burgerrs een rol spelen.
4. Na afloop hiervan dit experime
ent met de burgermetingen
n evalueren.
Onderwe
erp
Voortgan
ngsbrief onderzoek TLO (62
212)
Besluit
1. De bijgevoegde
b
brief te versturren aan alle bewoners
b
die op
o 9 oktober 2017 geïnforrmeerd zijn
over een te houde
en telefonisch
he enquête in het kader van
n diverse klac
chten over geur, geluid en
fijnsttof.
2. Het TLO
T
onderzoe
eksrapport te plaatsen op de
d website va
an de gemeente Ermelo.
3. De brief
b
aan de be
ewoners inkorten en herformuleren en ter
t fiattering voorleggen
v
aa
an de
weth
houders De Ha
aan en Van de
er Velden.
4. De beide
b
bewonerrsavonden ron
ndom enerzijds het bedrijff Tomassen Duck-To
D
en anderzijds de
bedrrijven Presswo
ood, Technive
et en Gerbuvett organiseren o.l.v. een onafhankelijk vo
oorzitter en
in ee
erste instantie
e uitsluitend in aanwezighe
eid van de om
mwonenden. Pas
P in een late
er stadium
zulle
en de uitkoms
sten van deze avonden kun
nnen worden gedeeld met de betrokken
n bedrijven.
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