Nr. e190026760
Casenr. 19e0004514

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 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 (m.u.v. agendapunt 2)
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Onderwerp
4e Bestuursrapportage 2019 (19e0004741)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2019.
2. De raad voor te stellen de begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden
vermeld vast te stellen.
Onderwerp
Vooroverleg planologische medewerking herontwikkelingsplan Stationsstraat 27 (18e0003667)
(Wethouder Van der Velden onthoudt zich bij dit agendapunt van deelname aan de vergadering.)

3.

Besluit
1. Het college staat - op zichzelf genomen - in beginsel sympathiek tegenover herontwikkeling van
deze locatie door middel van woningbouw;
2. Het nu voorliggende initiatief is echter te massaal en voldoet op meerdere punten niet aan de
daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
3. Daarom wordt - conform het ambtelijk advies - besloten de gevraagde planologische
medewerking aan realisatie van het voorgelegde herontwikkelingsplan te weigeren.
4. Wethouder Klappe zal in een overleg met de initiatiefnemer uiteenzetten, dat het college wel
open staat voor een - na overleg door de initiatiefnemer met de omwonenden - aangepast plan,
dat rekening houdt met de eisen t.a.v. sociale woningbouw, vermindering winkelvloeroppervlak/
concentratie van winkels, parkeren, de molenbiotoop etcetera.
Onderwerp
Jaarverslag 2018 – Advies Sociaal Domein Ermelo (19e0004721)
Besluit
1. Het Jaarverslag 2018 voor kennisgeving aannemen.
2. Het Jaarverslag 2018 te agenderen voor het e.v. bestuurlijk overleg van het college met de
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo waarbij tenminste beide portefeuillehouders Sociaal domein
aanwezig zijn en daar kort bestuurlijk te reageren op het Jaarverslag 2018.
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4.

5.

Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr project Kerklaan en Postla
aantje (18e000
08246).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de adviez
zen van de commissie voorr bezwaarschrriften d.d. 6 mei
m 2019 en
deze
e adviezen ged
deeltelijk over te nemen;
2. Geen
n expliciete uiitspraak te do
oen over de ge
egrondheid van de bezwarren;
3. De in
n bezwaar bes
streden beslu
uiten, zijnde de
d twee verlee
ende omgevin
ngsvergunning
gen, in stand
te latten en met de
e bijgaande besluiten op bezwaar de mo
otivering en de
d grondslag hiervan aan te
vullen;
4. Het verzoek
v
om het toekennen van een kosttenvergoeding
g af te wijzen
n.
Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr tegen kapvergunning 4 lin
ndebomen ho
oek Julianalaan-Stationsstra
aat
(19e0003281)
Besluit
es van de bez
zwaarschriften
ncommissie het
h bezwaar van
v Stichting NatuurN
en
1. Confform het advie
Milie
euplatform Erm
melo (NMP) te
egen de omge
evingsvergunn
ning voor het kappen van 17 eiken en 2
acacia’s aan de Va
an Strijlandwe
eg niet-ontvan
nkelijk te verk
klaren.
es van de bez
zwaarschriften
ncommissie het
h bezwaar van
v Stichting NMP
N
tegen de
e
2. Confform het advie
omgevingsvergun
nning voor hett kappen van 4 linden en 1 berk aan de Julianalaan nietn
ontva
ankelijk te verklaren.
3. Confform het advie
es van de bez
zwaarschriften
ncommissie het
h bezwaar van
v Stichting NMP
N
tegen de
e
omgevingsvergun
nning voor hett kappen van een linde en het verplaatsen van een lin
nde aan de
Julian
nalaan niet-on
ntvankelijk te verklaren.
Confform het advie
es van de bez
zwaarschriften
ncommissie het
h bezwaar van
v mevrouw M.
M Pijl-van der
Elburrg tegen de o
omgevingsverg
gunning voorr het kappen van
v 17 eiken en 2 acacia’s aan de Van
Strijlandweg niet-o
ontvankelijk te
t verklaren.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 17 juni 2019
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
4.

6.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 17 juni 2019
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

