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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 18 december 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
Vaststellen anterieure overeenkomst woningbouw Garderenseweg naast nr. 122 (18e0006063)
Besluit
In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw aan de
Garderenseweg naast nr. 122 (e180035067).
Onderwerp
Toekomst Centrummanagement en Promotie en Marketing Ermelo (18e0007466)
Besluit
Vaststelling van de koers die met Centrummanagement Ermelo (CME) wordt ingeslagen, te weten:
1. Voortzetting en intensivering van de samenwerking van CME met de Ermelose VVV, m.n. op het
terrein van, promotionele activiteiten in het kader van Ermelo Buitenleven hetgeen ook tot uiting
komt in het CME-Jaarplan 2019;
2. Sturing in de subsidierelatie met CME, met specificatie van doelen, kernactiviteiten en de
samenwerking met- en aansluiting op het VVV-Jaarplan;
3. Halfjaarlijkse evaluatie van de samenwerking, aansluitende eindejaars-evaluatie en advisering
(eind 2019) over mogelijke continuering van de toekomstige nauwe samenwerking, organisatieen werkvormen, en de bijbehorende subsidierelatie.
4. Hantering van het volgende tijdpad:
a. Januari-februari 2019: overleg met CME en de VVV over werkplannen 2019.
b. Maart 2019: besluitvorming in het kader van de subsidierelatie met CME in 2019.
c. Juni en november 2019: monitoring werkwijze, met halfjaar evaluatie en eindejaarsgesprek
(respectievelijk juni en november 2019).
Onderwerp
Antwoorden raadsvragen BBE parkeren Kerklaan-Postlaantje (18e0007950)
Besluit
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen van BBE over parkeren in het
project Kerklaan-Postlaantje en doorgeleiding daarvan naar de gemeenteraad.
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4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Vaststelling gemeentelijke inbreng in bestuurlijk overleg ontwikkeltraject Regionaal Programma
Werklocaties, 19 december 2018 (18e0007998)
Besluit
1. Vaststelling van de gemeentelijke uitgangspunten en input voor het regionaal bestuurlijk
overleg van 19 december 2018 betreffende de ontwikkeling van het Regionaal Programma
Werklocaties (RPW), namelijk:
a. De gemeente Ermelo zet de actualisering van haar data in het IBIS-registratie-systeem voort
van 4 juli 2018 naar 1 januari 2019 en huldigt het standpunt dat het RPW bij haar
vaststelling (later in 2019) is gevuld op basis van laatstgenoemde peildatum;
b. De gemeente Ermelo voert de bedrijventerreinen Kerkdennen en Veldzicht (inclusief 4e fase)
op in het RPW (continuering en waarborging van de bestaande bedrijventerreinen);
c. De gemeente Ermelo continueert haar inspanningen tot verkleuring van bedrijventerrein
Kerkdennen, dit ook in lijn met de voorheen vastgelegde Structuurvisie, het Coalitieakkoord
en collegebesluit e180011135.
d. De gemeente Ermelo brengt het ‘middengebied’ Tonselse Veld (met ontsluiting via de
Harderwijkerweg) in het RPW in;
e. De gemeente Ermelo geeft aan geen restcapaciteit meer te hebben (bezettingsgraad
tendeert naar 100%) en acht dat een onprettig uitgangspunt dat haar economische
ontwikkeling nadelig beïnvloedt;
f. De kaart wordt t.a.v. het gebied De Haspel alsnog gecorrigeerd.
2. De gemeente Ermelo zet in op sub-regionale samenwerking en overeenstemming met het oog
op de komende bestuurlijke overleggen, alsmede het aansluitend overleg van de regio met de
provincie; dit in het besef van de afwezigheid van overaanbod of strategisch wisselgeld in
Ermelo en in de erkenning van het feit dat overaanbod een kwestie is op (sub)regionale en ook
provinciale schaal.
Onderwerp
Eigen bijdrage Wmo 2019 (18e0007827)
Besluit
1. In te stemmen met wijziging van artikel 7 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Ermelo 2018 met ingang van 1 januari 2019 (als beschreven onder Wijziging Besluit
Wmo gemeente Ermelo 2018).
2. Het gewijzigde artikel 7 als bedoeld onder 1 gedurende 6 weken ter visie te leggen.
3. De gemeenteraad te informeren over de gewijzigde eigen bijdragesystematiek Wmo en de
financiële gevolgen daarvan.
Onderwerp
Jaarwerkplan Economie Regionaal 2019 Samenwerking Noord-Veluwe (18e0007831)
Besluit
1. Het Jaarwerkplan Economie Regionaal 2019 Samenwerking Noord-Veluwe vast te stellen;
2. Gezien de opstelling van de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem
begin 2019 bestuurlijk overleg te initiëren tussen de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en
Zeewolde om na te gaan wat de meerwaarde is van de onderhavige samenwerking op dit thema
en hoe verdere versplintering kan worden voorkomen.
3. De onderhavige samenwerking ruim voor het eind van 2019 te evalueren en te herijken.
Onderwerp
Korting leges Uwoon (18e0007807)
Besluit
Op basis van de vastgestelde legesverordening 2019 aan Uwoon 50% van de betaalde leges van de
verleende omgevingsvergunning voor het isoleren van diverse daken in de wijk van de toekomst
terug te betalen, eenmalig t.l.v. het budget duurzaamheid.
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Onderwe
Eindevalu
uatie inloop GGZ
G
Welzijn Errmelo 2016-2018 en voortgang 2019 (18e0007954)
Besluit
1. De pilot inloop GG
GZ van Welzijn
n Ermelo onder voorwaarden uiterlijk to
ot 1 januari 20
020 te
verlengen.
osten voor de
eze pilotverlen
ning gedurende 2019 te dekken uit de stelpost te co
oncretiseren
2. De ko
beleid WMO 6500313 ter hoogte van € 41.7
725,00.
p
inloop GGZ gefundeerrd met resulta
aatindicatoren
n in te laten dienen
d
door
3. De eiindevaluatie pilot
Welzijn Ermelo voor 1 juli 2019
9.
Onderwe
erp
Beheer- en
e Exploitatieo
overeenkomst InterActie en opdrachtverstrekking (18
8e0007772)
Besluit
nisnemen van de beheer- en exploitatieo
overeenkomstt Interactie – sportbedrijf Ermelo;
1. Kenn
2. Kenn
nisnemen van de opdracht InterActie 20
019-2020;
3. Weth
houder Vogels
sang te mandateren de beh
heer- en explo
oitatieovereen
nkomst InterA
Actie en de
opdrracht InterActie 2019-2020
0 namens het college van BenW
B
te onderrtekenen;
4. De gemeenteraad in het eerste
e kwartaal van
n 2019 te info
ormeren over de voortgang
g van de
inrichting van Inte
erActie.
Onderwe
erp
Bestuursv
vergadering Meerinzicht
M
19 december 2018
2
(18e000
07949)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de bijgevo
oegde stukke
en van de besttuursvergadering.
2. In te stemmen me
et de adviezen
n en voorstellen van de directieraad.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 18 decem
mber 2018
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eenkomstig
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aande tekst.
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