Nr. e190004776
Casenr. 19e0000846

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 5 februari 2019
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.

Onderwerp
Omgevingsvergunning Prinsesselaan 26 - beslissing op bezwaar (e190001564)
Besluit
Gelet op het collegebesluit van 23 oktober 2018 (e180039000) en de uitkomst van het overleg
tussen partijen:
1. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften d.d. 25 september 2018
(e180033220) het bezwaar gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen;
2. Het besluit d.d. 20 juni 2018 (e180024682) waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor
de uitbreiding van de woning op het perceel Prinsesselaan 26 te Ermelo, in te trekken;
3. De op 29 maart 2018 gevraagde omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op
het perceel Prinsesselaan 26 te Ermelo, alsnog te weigeren (zie bijgaand conceptbesluit –
e180039061);
4. De verschuldigde leges tengevolge van de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning
vast te stellen op € 500,63.
Onderwerp
Verbetering verkeerssituatie en versterking groenstructuur De Verbinding en ’t Weitje (18e0007773)
Besluit
1. Akkoord te gaan met voorgestelde projectgebied en accenten voor project ’t Weitje.
2. In te stemmen dat dit betekent dat de projectontwikkelaar het openbaar gebied bovengronds
aanlegt tot aan het trottoir maar rekening houdt met grondverbetering voor de aanplant van
nieuwe bomen.
3. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten van de boomonderzoeken (corsanr e190004617,
e190004618, e190004619).
4. In te stemmen om omgevingsvergunningen voor de kap van de lindes en berk in het plangebied
aan te vragen met als voorwaarde dat er (forse) bomen worden herplant om de groenstructuur
te respecteren.
5. In te stemmen om 1 van de monumentale lindes klaar te maken voor verplaatsing bij voorkeur
in het plangebied van fase 3.
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Onderwe
Algemene subsidieverordening Erm
melo 2019 en Subsidieregeling Culturele
e evenementen Ermelo
9e0000676)
2020 (19
Besluit
1. In te stemmen me
et de Algemen
ne subsidieverordening Erm
melo 2019 (e1
180050169);
2. Vast te stellen de Subsidieregeling Culturele
e evenementen Ermelo 202
20 (e190002546), op
voorw
waarde dat de
e Algemene subsidieverord
dening Ermelo
o 2019 door de
d raad wordtt vastgesteld;
3. De Algemene
A
subs
sidieverorden
ning Ermelo 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de
d
geme
eenteraad (raa
adsvoorstel e190000997);
4. De gemeenteraad voor te stelle
en de Algemene Subsidieve
erordening ge
emeente Erme
elo 2013
(2013-06971/130
037832) in te trekken;
ng amateurku
unst gemeente Ermelo 2015 met ingang
g van
5. In te trekken de Subsidieregelin
1 jan
nuari 2020 (15
5043120).
Onderwe
erp
Subsidiev
verlening 2019 en extra su
ubsidie 2019 V
Vluchtelingen
nwerk Nederla
and t.b.v. stattushouders
Ermelo (1
19e0000778)
Besluit
1. Kenn
nis nemen van
n de Budgeton
nderbouwing van Vluchtelingenwerk Oo
ost Nederland (VWON) voorr
activiteiten die gericht zijn op de
d bescherming van vluchttelingen en vo
oor volwaardige deelname
d samenlevin
ng van nieuwk
komers en inb
burgeraars;
aan de
2. Naas
st de reguliere
e subsidie voo
or VWON (€ 25.771,--)
2
insttemmen met het
h verlenen van
v een extra
a
(eenmalige) subsidie aan VWON
N (tot een bed
drag van € 14
4.938,--) voor het uitvoeren
n van
chappelijke ondersteuning en begeleiding van status
shouders in
maattwerkmodules voor maatsc
de gemeente Ermelo;
3. Het benodigde
b
bu
udget van € 41.355,-- te de
ekken uit het budget Vluch
htelingenwerk
k
(kosttenplaats 645
50301).
Onderwe
erp
Uitvoeringsnota groen
n- en natuurinclusief bouwe
en (18e00054
455)
Besluit
1. Met de
d uitvoeringsnota groen- en natuurincllusief bouwen
n (e18003028
84) in te stemmen.
2. Het raadsvoorstel
r
, -besluit en uitvoeringsnot
u
ta groen- en natuurinclusie
n
ef bouwen (e1
180030284)
aan te
t bieden aan de gemeente
eraad.
3. De ko
osten bedragen € 5.000,-- per jaar.
Onderwe
erp
Actualiteiten verbonde
en partijen (19e000110)
Besluit
Bijgaande
e raadsbrief (e
e190000692)) over de actu
ualiteiten van de verbonden
n partijen aan
n te bieden
aan de ra
aad.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 5 februarri 2019
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

e collegeverga
adering van 5 februari 2019
Vasttgesteld in de
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

