Nr. e190026067
Casenr. 19e0004514

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 11 juni 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
Projectsubsidie verbeteren en vernieuwen educatie activiteiten Stichting Schapedrift Ermelo
(18e0005314).
Besluit
1. In te stemmen met een projectsubsidie aan de Stichting Schapedrift;
2. De totale bijdrage van € 20.000,-- als volgt te dekken:
2019: € 9.000,-- vanuit Cultuurbeleid 6350205;
2019: € 6.000,-- vanuit Stimuleringsagenda toerisme & recreatie 6670202;
2020: € 2.500,-- vanuit Cultuurbeleid 6350205;
2020: € 2.500,-- vanuit Stimuleringsagenda toerisme & recreatie 6670202.
Onderwerp
Beantwoording brief fractie CDA over parkeren van vrachtauto’s op Kerkdennen (19e0004606)
Besluit
De vragen te beantwoorden volgens bijgaande concept-brief.
Onderwerp
Uitbreiding mandaten voor handhavingsbesluiten (19e0004098).
Besluit
1. Mandaat te verlenen aan de handhavingsjuristen voor het nemen van een handhavingsbesluit
met betrekking tot de volgende overtredingen:
a. Permanente bewoning in recreatieverblijven;
b. Overtredingen in het kader van de Wet kinderopvang;
c. Overtredingen van het Bouwbesluit 2012;
d. Het hebben of vervoeren van inbrekerswerktuigen (artikel 2:44 APV);
e. Drugshandel op of aan de openbare weg (artikel 2:74 APV);
f. Sluiting van pand en/of perceel vanwege drugsdelict (artikel 13b Opiumwet);
g. Afhandelen van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
2. Het mandaat zo nodig uit te oefenen in overleg met de primair betrokken portefeuillehouders;
3. Het college periodiek te informeren over het gebruik van dit mandaat.
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4.

5.

erp
Onderwe
IJsbaan op
o ’t Weitje 29
910-2020) (19
9e0004613).
Besluit
In te stem
mmen met:
1. De dekking van de
e kosten van de aan te leggen uitgebreiide stroomvoo
orziening voo
or maximaal
etal posten op terreinen va
an beheer, economie en
€ 45.000,-- (excl. BTW) op basis van een drie
eatie/toerisme
e.
recre
2. Voorrafgaand aan realisering ex
xpliciet bij de initiatiefnemers checken of
o de voorges
stelde
insta
allatie voldoett aan de vereiste specificaties.
3. Het college
c
bepaa
alt de minimumvergoeding voor het geb
bruik van deze
e stroomvoorziening voor
dit ev
venement op € 500,--. Hett eerste jaar zal de gemeen
nte deze koste
en subsidiëren; vanaf
volge
end jaar moett hiervoor worden betaald.
4. Het stroomgebrui
s
v. een afleesba
are meter worden geregisttreerd en aan de
k moet d.m.v
gebruikers in reke
ening worden gebracht.
5. Een besluit
b
in alge
emene zin ove
er het in reke
ening brengen
n van kosten en
e het opleveren van het
terre
ein zal het college nemen op
o basis van e
een apart voorstel i.h.k.v. het
h evenemen
ntenbeleid.
Onderwe
erp
Zienswijz
ze concept pro
ogrammabegroting 2020 en
e jaarstukken 2018 GGD NOG (19e0004653)
Besluit
1. Onde
er voorbehoud
d van formele
e besluitvorming door de gemeenteraad
g
d geen ziensw
wijze in te
diene
en op de conc
cept-programmabegroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GGD
G
NOG.
2. De co
ommissie- en raadsleden via
v een raadsb
brief te inform
meren.
3. De in
nput uit dit ad
dvies mee te geven
g
aan hett AB-lid van Errmelo van de GGD NOG voor de
verga
adering van 4 juli 2019.

Onderwe
erp
Bestemm
mingsplan Stra
and Horst (19e
e0004210)
Besluit
1. De ra
aad voor te sttellen het ontw
werp bestemm
mingsplan en het beeldkwaliteitsplan Sttrand Horst
met bijbehorende bijlagen naar aanleiding v
van de ziensw
wijzen, het adv
vies van de Commissie
m.e.r. en ambtsha
alve aanpassin
ngen te wijzig
gen, zoals bes
schreven in de bij dit beslu
uit behorende
e
‘Nota
a van zienswijjzen en ambtshalve wijzigiingen bestem
mmingsplan Sttrand Horst’ (c
corsa
e190
0024790);
2. De ra
aad voor te sttellen het bestemmingsplan Strand Hors
st, als vervat in de bestand
denset met
identtificatienumm
mer NL.IMRO.0
0233.BPstrand
dhorst-0401, langs elektro
onische weg en in analoge
vorm
m op grond va
an artikel 3.8 van
v de Wet ru
uimtelijke ord
dening vast te stellen (corsa
a
e190
0024828 en e190024803);
e
3. De gewijzigde hog
gere (geluid)w
waardenbesluit voor het be
estemmingspllan Strand Ho
orst vast te
stelle
en (corsa e190023401)
4. De ra
aad voor te sttellen geen ex
xploitatieplan, zoals benoe
emd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordeniing, voor het bestemmings
splan Strand Horst
H
vast te stellen;
s
5. In te stemmen me
et de 8 geactu
ualiseerde antterieure overe
eenkomsten voor
v
de initiatiefnemers van
n
Stran
nd Horst en met
m de geactualiseerde inte
entieovereenk
komst met gro
ondeigenaar Leisurelands
L
(vertrouwelijk) die
e voorwaardellijk zijn voor het
h vaststellen van het bes
stemmingspla
an;
6. Volm
macht te verlen
nen aan de wethouder dr. JJ.A. de Haan voor
v
de ondertekening van
n de
anterrieure overeenkomsten en de intentieov
vereenkomst.
7. Weth
houder dr. J.A. de Haan te mandateren
m
v
voor
redaction
nele wijziging
gen en onderg
geschikte
aanp
passingen.
Onderwe
erp
7.
Besluitenlijst vergaderring 11 juni 2019.
Advies
De onderrhavige besluitenlijst van de collegeverg
gadering van heden
h
vast te stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 11 juni 2019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,
6.

