Nr. e180042199
Casenr. 18e0007015

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 november 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
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Reactie op motie Elburg, grip op jeugdhulp (18e0006803)
Besluit
1. In te stemmen met de brief gericht aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Putten inzake de beantwoording van motie
“grip op kosten Jeugdhulp” zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg
2. In te stemmen met de raadsbrief van gelijke strekking voor de raad van de gemeente Ermelo.
Onderwerp
Financiering De Goede Herderschool en afwijking inkoopbeleid (18e0006977).
Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde brief waarin aangepaste goedkeuring bouwplan nieuwbouw Goede
Herderschool wordt verleend.
2. Af te wijken van het inkoopbeleid waar het gaat om openbare aanbesteding en akkoord te gaan
met een meervoudig onderhandse aanbesteding en daarbij minimaal 3 inschrijvers te eisen.
3. Na de aanbesteding de gemeenteraad te vragen een besluit te nemen over de financiering.
Onderwerp
Verzoek verruiming bestemmingsplan De Schakel (18e0005865)
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek de bestemming op het gebouw De Schakel te
verruimen.
2. Nagaan hoe aan deze medewerking in overleg met de initiatiefnemer voorwaarden kan worden
verbonden, opdat het plan ook voldoet aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van
toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid /doelgroepen.
3. Dit punt meenemen in het overleg van wethouder Van der Velden met Gedeputeerde Drenth op
28 november a.s.
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Onderwe
Wijziging
g/gebruik Herrderlaan 12 (18e0006511)
Besluit
1. Mede
ewerking te verlenen
v
aan dit
d specifieke verzoek tot het
h wijzigen van
v de functie voor het
pand
d aan de Herd
derlaan 12 t.b.v. een kringloopwinkel. Va
an de medew
werking is het vestigen van
een milieustraat
m
n
nadrukkelijk
u
uitgesloten.
2. Het college
c
wil voorkomen dat met dit beslu
uit een preced
dent wordt ge
ecreëerd, dat de
d deur voor
verplaatsing van winkels
w
naar dit
d bedrijventerrein wijd op
penzet. Dit ge
eldt daarom als
a
ondering. Doo
orslaggevend hierbij is de overweging,
o
d de beoogd
dat
de vervangende
uitzo
bedrrijvigheid (De Zaak van Erm
melo) zich naa
ar haar aard in
n dit specifiek
ke geval (hand
del in
volum
mineuze goed
deren, verkeersbewegingen
n aan- en afvo
oer) niet leentt voor vestigin
ng in een
regulier winkelpan
nd in het centtrum.
Onderwe
erp
Verzoek om medewerk
king aan realiisering Zonne
eveld Telgt / Aalbertshoeve
A
e (18e000686
68)
Besluit
et het realiserren van een zo
onneveld aan de Nijkerkerw
weg 65 te Erm
melo.
1. In te stemmen me
2. De ra
aad voor te sttellen in te ste
emmen met deze
d
ontwikke
eling en deze toe te voegen
n aan de lijst
van categorieën
c
van gevallen waarvoor
w
geen
n verklaring va
an geen bede
enkingen nood
dzakelijk is
(cors
sanr. e180041
1269).
3. Initia
atiefnemer uittstel van betaling voor de verschuldigde
v
e leges te vers
schaffen tot het
h moment
dat initiatiefnemer een beschik
kking voor de SDE+ subsidiie heeft ontva
angen.
Onderwe
erp
Ontwerp 2e Begrotings
swijziging Pro
ogrammabegrroting 2019-2022
Besluit
1. Het college
c
beraad
dt zich op haar reactie op de amendementen en motties die op 1 november
n
jl.
vanu
uit de raad zijn
n ingediend op
o het door het college aan
ngeboden beg
grotingsvoors
stel 20192022
2 en de daaraan later toege
evoegde 1e be
egrotingswijziging, waarva
an de raadsbehandeling
word
dt voortgezet donderdagav
vond op 8 nov
vember a.s.
2. Met het oog daaro
op stemt het college in me
et het ontwerp
p-voorstel tot vaststelling van
v een 2e
ng, die ertoe strekt om:
begrotingswijzigin
a. de
d voorgestellde OZB-stijging van 16,9%
% te matigen tot de in de Ka
adernota door de raad
v
vastgestelde
ging van 11,9
9%;
beperkte stijg
b. ter
t dekking van het daardo
oor optredend
de verlies aan
n inkomsten de
d volgende uitgaven te
s
schrappen:
get t.b.v. het sportbedrijf
s
B
BES;
- € 100.000,,== verlaging van het budg
- € 91.000,,== verlaging van het extra
a budget voorr Kunst & Culttuur.
Onderwe
erp
Belastingmaatregelen 2019 (18e0005680).
Besluit
1. Het raadsvoorstel
en de concep
r
pt-verordeningen 2019 ter vaststelling aan
a te bieden aan de raad
m.u.v
v. het voorste
el inzake de OZB;
O
2. Het voorstel
v
inzak
ke de OZB is afhankelijk
a
va
an de besluitv
vorming van de
d raad op donderdag
8 nov
vember a.s. e
en zal worden nagezonden; wethouder Vogelsang
V
is gemandateerrd het stuk
redactioneel aan te
t passen con
nform de besluitvorming va
an de raad.
houder Vogels
sang zal met het oog op de
e Kadernota 2020
2
een notiitie voorbereiden inzake de
e
3. Weth
finan
ncieel-technisc
ding tussen (w
wisselende) WOZ-waarden,
W
, (minimaal
ch meest optimale verhoud
vereiiste) OZB-opbrengsten en (stijging
(
van) OZB-tarieven.
Onderwe
erp
Besluitenlijst collegeve
ergadering 6 november 20
018
Advies
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluiitenlijst van de
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 6 november 20
018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

