Nr. 02330000072404
Zaaknr. 02330000024848

Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 december 2020
Aanwezig:
Mevrouw dra. Th.A.J. Burmanje, burgemeester
De heer A.L. Klappe, 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 W. Vogelsang, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Principebesluit Functieverandering Buitenbrinkweg 81 (20e0005653)
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het veranderen
van de agrarische bestemming naar een maatschappelijke bestemming en een
woonbestemming;
2. De overige sloopmeters (1160 m2) aan de Buitenbrinkweg 81 te reserveren voor een
ontwikkeling naar woningbouw in het buitengebied conform het functieveranderingsbeleid;
3. De reservering 5 jaar geldig te verklaren.
Onderwerp
Verkabeling tracé hoogspanningskabels (20e0005658)
Besluit
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het PID 02330000068907 Verkabeling Hoogspanningstracé en akkoord te
gaan met fase 1: haalbaarheidsstudie van dit project;
2. In te stemmen om de kosten voor aanvullende onderzoeken en inzet ad € 15.000,00, te dekken
uit de stelpost prijsmutaties 2020 6770430-4380;
3. De budgettaire gevolgen te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.
Onderwerp
Julianalaan 123-8 (20e0004663)
Besluit
1. Het handhavingsverzoek van Stichting Doeh met betrekking tot de plaatsing van het chalet aan
de Julianalaan 123-8 niet ontvankelijk te verklaren;
2. Ambtshalve een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel aan de
Julianalaan 123-8, vanwege het zonder benodigde vergunning bouwen van het hierboven
genoemde bouwwerk;
3. De aangevraagde vergunning voor het chalet aan de Julianalaan 123-8 te weigeren.
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4.

Onderwerp
Eindrapport Value Engineering Spoorkruisingen (19e0004846)
Besluit
1. Akkoord te gaan met het Eindrapport Value Engineering Spoorkruisingen (e200047758).
2. Het rapport op de agenda te zetten bij de vorming van de Mobiliteitsvisie.
3. Een PID op te laten stellen voor een vervolgonderzoek, waarbij de overgang bij het station een
voorrangspositie krijgt.
4. Akkoord te gaan met de raadsinformatiememo (e200047759) en deze aan de raad aan te
bieden.

5.

Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 (20e0005241)
Besluit
1. Instemmen met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst “Veluwe op 1” 2021–2025
(e200048399);
2. Wethouder Van der Velden mandateren de samenwerkingsovereenkomst te tekenen;
3. De totale kosten voor vijf jaar van € 30.000 te dekken uit de stelpost prijsmutaties 2020
6770430-4380 (€5.000,--), uit het budget bedrijfscontacten 2020 6680301-4380 (€14.000,--) en
budget stimuleringsagenda 6670202 (€ 9.000,-- in 2020 en € 2.000,-- in 2025);
4. De budgettaire gevolgen te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage.
Onderwerp
Uitkomsten onderzoek waarstaatjegemeente 2020 (20e0003978)
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de burger- en ondernemerspeiling (e200051082 en
e200051084).
2. De uitkomsten van de burger- en ondernemerspeiling naar de raad te sturen samen met de
bijgevoegde informatiememo (e200051078).
3. In te stemmen met bijgaand persbericht (e200051080).

6.

7.

8.

9.

Onderwerp
Kwaliteitshandvest en servicenormen (20e0005138)
Besluit
1. Het “Kwaliteitshandvest gemeente Ermelo 2021” met bijbehorende “Servicenormen gemeente
Ermelo 2021” vast te stellen.
2. Het kwaliteitshandvest met bijbehorende servicenormen te publiceren.
3. Beide stukken ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Impact rapportage Covid-19 Meerinzicht “Indicatie van de maatschappelijke en financiële effecten
voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde” (20e0005668)
Besluit
1. Kennis te nemen van de Impact rapportage Covid-19 en de daarin beschreven bevindingen over
de effecten voor de brongemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
2. De rapportage als informatiedocument voor kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. De raad voor te stellen de rapportage te betrekken bij de werkzaamheden voor de
Programmarekening 2020.
4. De raad voor te stellen het onderwerp “Impact Covid-19” te betrekken bij het opstellen van de
P&C documenten in 2021.
Onderwerp
Terrasuitbreidingen, -overkappingen en -huur tijdens de coronacrisis (20e0005668)
Besluit
1. De tijdelijke terrasuitbreidingen, tijdens de coronacrisis, te verlengen tot en met 30 april 2021,
mits er wordt voldaan aan de gestelde voorschriften.
2. De tijdelijke terrasoverkappingen, tijdens de coronacrisis, toe te staan tot en met 30 april 2021,
mits er wordt voldaan aan de gestelde voorschriften.
3. De leges voor de terrassen en de huur van de gemeentegrond, voor het gehele jaar 2020 en de
periode tot en met 30 april 2021, kwijt te schelden.
4. T.a.v. dit besluit geldt het voorbehoud, dat landelijke maatregelen in het kader van Covid-19
altijd leidend zullen zijn.
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10.

11.

12.

13.

14.

Onderwe
erp
Subsidierregeling tegem
moetkoming vvoor lokale vrrijwilligersorg
ganisaties voo
or jeugd vanw
wege de
COVID-19
9-crisis Ermelo 2020 (20e0
0005632)
Besluit
moetkoming vvoor lokale vrrijwilligersorg
ganisaties voo
or jeugd vanw
wege de
Subsidierregeling tegem
COVID-19
9-crisis Ermelo 2020 (e200
0049553) vastt te stellen.
Onderwe
erp
Uitvoering Motie opvang Vluchtelin genkinderen (20e0005627
7)
Besluit
1. De Staatssecretar
S
ris van Veiligh
heid en Justitie
e op te roepen haar planneen over opvan
ng van
vluchtelingenkind
deren te herovverwegen.
2. De stichting
s
Vluch
hteling te info
ormeren over de steunbetu
uiging.
3. De gemeenteraad
g
d te informere
en en afschriften van de brieven toe te ssturen.
4. De burgemeester
b
r (portefeuilleh
houder asielb
beleid) zal de uitvoering vaan deze motie ter hand
nem
men.
Onderwe
erp
Verorden
ning Sociaal Domein
D
(20e00
005654)
Besluit
et ontwerp-ve rordening Soc
ciaal Domein;;
1. In te stemmen me
2. De ontwerp-verord
dening voor a
advies aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Dome
ein;
et het verzend
den van de bijjgevoegde on
ntwerp-brief aaan de Adviesraad Sociaal
3. In te stemmen me
Dom
mein.
Onderwe
erp
Actualiteiten verbonde
en partijen (20
0e0005661)
Besluit
1. Kennis
s te nemen va
an de actualite
eiten over de verbonden pa
artijen;
2. Dit informatiememo
o ter informattie aan te bied
den aan de ra
aad.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 14 decem
mber 2020
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

e collegeverga
adering 14 de
ecember 2020
Vasttgesteld in de
Het college van burgemeester
b
en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
dra. Th.A.J. Burma
anje
burg
gemeester
secrretaris,

