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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 april 2019
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
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
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel

1.

Onderwerp
2e Bestuursrapportage 2019 (19e0003607)
(Besproken i.a.v. mevrouw A. Reinsma)

2.

3.

4.

Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2019;
2. De raad voor te stellen de begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden
vermeld vast te stellen.
Onderwerp
Verlenging besluit functieverandering Watervalweg 121 (19e0003159)
Besluit
Het besluit van 27 maart 2018 (e180006662) gezien het verzoek eenmalig te verlengen met 1 jaar.
Hierbij aangeven dat het college verwacht dat het komend jaar actief en aantoonbaar
voorbereidingen worden getroffen om tot tijdige realisering te komen.
Onderwerp
Putterweg 1 (“De Boterlap”), seizoensgebonden terrasoverkapping (18e0007223)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor realiseren van een terrasoverkapping op de locatie
Putterweg 1 te Ermelo;
2. Terrasoverkapping die seizoensgebonden wordt gebruikt te vergunnen door middel van een
buitenplanse ontheffing (kruimelgeval) tot maximaal 85 m2 met de voorwaarde dat deze
gebruikt wordt van 1 april tot 1 november en op eigen terrein.
Onderwerp
Informeren gemeenteraad over uitspraak Raad van State inzake beroep bestemmingsplan
De Driehoek 2016 (19e0003361)
Besluit
De gemeenteraad te informeren over uitspraak beroep bestemmingsplan De Driehoek 2016
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5.

6.

7.

8.

9.

Onderwerp
Sloopmeters Buitenbrinkweg 40 en 40a vastleggen (18e0001233)
Besluit
1. De ingemeten sloopmeters aan de Buitenbrinkweg 40 en 40a (837 m2) te reserveren voor een
ontwikkeling naar woningbouw in het buitengebied conform het functieveranderingsbeleid.
2. De reservering 5 jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Analyse woningbouwprogrammering voorjaar 2019 (19e0003629)
Besluit
1. In te stemmen met de Analyse woningbouwprogrammering voorjaar 2019.
2. De raadsbrief (e190018790) over de Analyse woningbouw-programmering voorjaar 2019 ter
kennisneming naar de raad te versturen.
Onderwerp
Realisatie gezamenlijk e-depot Noordwest-Veluwe (19e0002949)
Besluit
1. Het gezamenlijke e-Depot voor de Noordwest-Veluwe op te richten;
2. De beheerorganisatie van het e-Depot onder te brengen bij het Streekarchivariaat NoordwestVeluwe (SNWV);
3. Het Metadatamodel Noordwest-Veluwe vast te stellen;
4. De aanbesteding uit te voeren voor de aanschaf van de benodigde technische e-Depotomgeving;
5. De burgemeester van Elburg te machtigen om namens de gemeente het contract ter realisatie
van het e-Depot te ondertekenen;
6. Het college van Elburg te machtigen en mandateren om namens de gemeente alle benodigde
handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om een aanbesteding uit te voeren ter
verkrijging van een regionaal e-Depot.
Onderwerp
Financiële documenten VNOG (19e0003640)
Besluit
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 VNOG (e190018277);
2. Kennis te nemen van de door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2020-2023 VNOG
(e190018279);
3. De raad voor te stellen een formele zienswijze te geven op de concept begrotingswijziging 2019
(e190018278);
4. De raad voor te stellen een formele zienswijze te geven op de concept programmabegroting
2020-2023 (e190018280).
5. De concepten van de zienswijzen als bedoeld onder 3 en 4 opstellen in overleg met de
burgemeester.
Onderwerp
Zienswijzen op de jaarstukken 2018 en de (meerjaren)begroting 2020-2023 (19e0003410)
Besluit
1. De Jaarrekening 2018 van de ODNV voor kennisgeving aan te nemen
2. Het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo 2018 voor kennisgeving aan te nemen
3. De 1e tot en met 3e begrotingswijziging 2019 van de ODNV voor kennisgeving aan te nemen
4. De meerjarenbegroting 2020-2023 van de ODNV vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen
5. De raad voorstellen om geen zienswijze op de stukken in te dienen bij de ODNV conform
bijgevoegd raadsvoorstel en conceptbrief
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10.

11.

12.

13.

Onderwe
erp
Financiële wijzigingen SNV-taken ve
erwerken (19e
e0000413)
Besluit
1. De sttrategische ta
aak toerisme en
e recreatie binnen
b
de Sam
menwerking Noord-Veluwe
N
verwijderen
uit de begroting ten laste van de
d stelpost SN
NV samenwerking;
2. De gewijzigde situ
uatie rond hett regionale prroject Vitale Vakantieparke
V
en doorvoeren
n in de
begroting;
xatie van de loonkosten 20
019 verwerken in de begro
oting ten laste
e van de stelp
post SNV
3. Index
same
enwerking;
4. De begrote behee
erkosten inzak
ke SNV/Basism
mobiliteit verd
delen over de
e verschillende
e
vervo
oersoorten.
5. De budgettaire ge
evolgen verwe
erken in de tw
weede Berap 2019.
2
Onderwe
erp
Deelname
e SNV taken 2020
2
(19e000
03551)
Besluit
1. In te stemmen me
et het standpu
unt dat de gemeente Ermelo in 2020 me
et alle ‘SNV ta
aken’ mee
blijftt doen (zowel uitvoerende-, beleidsmatig
ge als strateg
gische taken);
2. De sttrategische ta
aken wil de ge
emeente Erme
elo inrichten op
o ad hoc bas
sis vanuit ged
deelde
inhoudelijke ambiities op speciffieke thema’s
s en niet vanu
uit een generie
eke ambitie: profilering
p
van het
h geografisc
ch gebied SNV
V als “sterk m
merk”.
Onderwe
erp
Reactie op
o brief 'betro
okken en bezo
orgde burgers
s' (19e000011
15)
Besluit
1. Te be
esluiten brief (e190000751
1) te versturen;
2. Brief (e190000751
1) tevens ter informatie aan de raad aan
n te bieden.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 23 april 2019
2
Besluit
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 23 april 2019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

