Nr. e190008990
Casenr. 19e0000846

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 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.

3.

Onderwerp
Vooroverleg toekennen status plattelandswoning Riebroekseweg 23 (18e0007962)
Besluit
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om de aanduiding “plattelandswoning” toe te kennen
aan de voormalige bedrijfswoning aan de Riebroekseweg 23;
2. Nagaan hoe voorkomen kan worden, dat op een later moment alsnog een beroep gedaan kan
worden op een extra bedrijfswoning of op het functieveranderingsbeleid, waardoor alsnog met
de inzet van sloopmeters een extra woning gebouwd zou kunnen worden, en dit vastleggen in
de anterieure overeenkomst;
3. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Ontwerp-wijzigingsplan Garderenseweg naast 122 (18e0005459)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Garderenseweg naast 122 met
identificatienummer NL.IMRO.0233.WPgarderensewg-0301 en het ontwerp-wijzigingsplan samen
met het ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid zes weken ter inzage te leggen
2. Wethouder Klappe te mandateren voor het – op basis van de collegebehandeling – zo nodig
doorvoeren van eventuele tekstuele wijzigingen in het ontwerp-wijzigingsplan.
Onderwerp
Reactie op brief inwoners omtrent parkeervoorzieningen Ermelo centrum (19e0001183)
Besluit
1. Akkoord te gaan met de beantwoordingsbrief (e190007053) aan de familie Van Dorp,
Beatrixlaan 3 te Ermelo.
2. Akkoord te gaan met het verzenden van een afschrift aan de raad.
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4.

5.

6.

7.

Onderwe
erp
Eindafrek
kening middelen contouren
nnota sociaal domein (19e0000572)
Besluit
1. In te stemmen me
et de eindafrekening van de
e contourennota, inclusief het voorstel om het nog
niet uitgegeven
u
bu
udget voor op
pleidingen voo
or 2019 en 20
020 beschikb
baar te houden voor
nood
dzakelijk te vo
olgen opleidin
ngen binnen Meerinzicht-d
M
omein Sociaa
al op basis van
n concrete
voors
stellen.
2. Het opleidingsgeld
o
d naar rato va
an de verdeelsleutel bedrijffsvoering Mee
erinzicht binn
nen de drie
geme
eenten te rese
erveren en be
eschikbaar te stellen aan Meerinzicht
M
op
p het momentt dat het
beno
odigd is. De re
eservering opleidingsgelde
en Meerinzicht, zijnde € 95
5.118,- wordt bij de
geme
eente ten lastte gebracht va
an het centraa
al opleidingsb
budget onder budgetnumm
mer 6780607..
Onderwe
erp
Jaarversla
ag toezicht en
n handhaving 2018 (19e00
001369)
Besluit
1. In te stemmen me
et het jaarvers
slag toezicht en handhavin
ng met betrek
kking tot de wijze
w
waarop
in 20
018 invulling is gegeven aa
an het “Integrraal toezicht- en handhavin
ngsbeleid 2015-2018;
2. De ra
aad te informeren over de wijze waarop
p in 2018 invu
ulling is gegev
ven aan het “Integraal
toezicht- en handhavingsbeleid
d 2015-2018””.
Onderwe
erp
Beleidsno
ota Financiële problemen & schulddiens
stverlening 20
019-2021 (19e
e0001668)
Besluit
1. In te stemmen me
et de beleidsn
nota “Financiële problemen & schulddien
nstverlening 2019-2021”
2
(e190
0005758)
2. De beleidsnota “Fiinanciële prob
blemen & schulddienstverlening 2019-2
2021” ter vasttstelling aan
te bie
eden aan de gemeenteraad
g
d (raadsvoorstel (e190005783).
Onderwe
erp
Besluitenlijst collegeve
ergadering 26
6 februari 201
19
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 26 februari 20
019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

