Nr. e190014338
Casenr. 19e0002223
BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 26 maart 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.

4.

Onderwerp
Raamovereenkomst Eigen Kracht Centrale 2019 (19e000816).
Besluit
1. Een raamovereenkomst te sluiten met de Eigen Kracht Centrale.
2. Deze raamovereenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester.
Onderwerp
Aanvullend krediet Emaus College, locatie Norden (17e0002856).
Besluit
1. De raad te vragen de jaarlijkse vergoeding aan het Emaus College voor uitbreiding van het
gebouw Norden om te zetten naar een krediet.
2. De raad te vragen dit beschikbare krediet te verhogen met € 35.000,00 naar € 334.105,00.
Onderwerp
Verlenging sluitingstijden terrassen (19e0002449).
Besluit
1. De pilot ontheffing sluitingstijden in 2019 te verlengen en ook te laten gelden voor de
donderdagavond.
2. Tijdens deze pilot ontheffing van de sluitingstijden te verlenen aan de horecaondernemers in
het centrum van Ermelo om de sluitingstijden van de horecaterrassen op donderdag- vrijdag- en
zaterdagavond te verlengen naar uiterlijk 01.00 uur in de periode van 1 april tot 31 oktober.
3. In de herziening van de APV die naar verwachting 2e helft 2019 gerealiseerd wordt de
sluitingstijd van 01.00 uur aan te passen.
4. De raad te informeren conform bijgaande raadsbrief.
Onderwerp
Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208 (17e0004073).
Besluit
1.
In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208 (e190012070)
en dit gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2.
Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit ontwerp
bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
(e170041569) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
3.
De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
4.
De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (e190013480) met planbeschrijving
(e190013482) op de hoogte te stellen van de terinzagelegging.
5. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het bouwen van twee vrijstaande
woningen (e170044261).
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Uitgangspunten groen
nbeheerplanne
en 2019-2023
3 (18e000783
30).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de zes afzonderlijke groenbeheerpllannen.
2. In te stemmen me
et de notitie “U
Uitgangspuntten groenbehe
eerplannen” inclusief de fin
nanciële
consequenties om
m uitvoering te
e kunnen gev
ven aan de gro
oenbeheerpla
annen.
aad, aan de hand van het raadsvoorstel
r
(corsanr. e19
90013891) te verzoeken he
et benodigd
3. De ra
budg
get van € 175.000,-- vrij te geven voor het
h verbeteren
n van de kwaliteit van het groen
g
in de
open
nbare ruimte.
Onderwe
erp
Intrekking Verordening inzake de behandeling
b
v
van bezwaarsc
chriften (18e0004689).
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Besluit
wijking van co
ollegebesluit van 7 augusttus 2018 (ken
nmerk e18002
24511) de gem
meenteraad
1. In afw
voor te stellen om
m de “Verordening inzake de
d behandelin
ng van bezwaa
arschriften 20
002” in te
trekk
ken per 1 juli 2019.
2. Het “Reglement
“
in
nzake de beha
andeling van bezwaarschriften Ermelo 2018”
2
(e18002
24486) vast
te ste
ellen onder vo
oorwaarde da
at de verorden
ning, genoem
md onder puntt 1, wordt ingetrokken.
3. Bepa
alen dat het re
eglement, gen
noemd onder punt 2, gelijk
ktijdig in werk
king treedt met de
intrekking van de verordening,, genoemd on
nder punt 1.
v
va
an het regleme
ent, genoemd
d onder punt 2, te publicerren in “Het Erm
melo’s
4. De vaststelling
Week
kblad”, het ele
ektronisch ge
emeenteblad en
e op overheiid.nl.
Onderwe
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Besluitenlijst vergaderring 26 maart 2019
Besluit
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
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