VA N DE
GEMEENTER A A D
Politieke
Avonden
19.00 uur

Een politieke avond bestaat uit
de volgende onderdelen:
19.00-19.30 Informele start en
vragenhalfuur
19.30-20.15 Tafelronde 1
20.20-21.05 Tafelronde 2
21.15 Raadsvergadering

Woensdag 18 september
21.15uur
Besluitvormende
raadsvergadering

Op de agenda o.a.:
- Ontslag fractievertegenwoordiger
- Benoeming fractievertegenwoordiger
- Lijst ingekomen stukken

Woensdag 2 oktober 2019
Politieke avond

Praat mee over
wonen
Het is je vast al opgevallen: de
gemeenteraad gaat weer de
straat op! Dit keer over de vraag:
hoe wil jij wonen? Ga in gesprek
met de raadsleden op deze
locaties:
Dinsdag 17 september
van 9.00 uur tot 12.30 uur
Markt - Raadhuisplein
Supermarkt Albert Heijn
(Branderskamp)
Supermarkt Boni (Herderlaan 10)
Supermarkt Plus (Leeuwerikstraat 37)
NS Station Ermelo
Vrijdag 20 september
van 9.00 uur tot 12.30 uur
Supermarkt Boni (Herderlaan 10)
Supermarkt Albert Heijn
(Branderskamp)
Supermarkt Plus (Leeuwerikstraat 37)
NS Station Ermelo
Zaterdag 21 september
van 9.00 uur tot 12.30 uur
Supermarkt Plus (Leeuwerikstraat 37)
Supermarkt Boni (Herderlaan 10)
Zaterdag 21 september
van 12.30 uur tot 16.00 uur
Supermarkt Albert Heijn
(Branderskamp)

Wil je weten wanneer de
raad bij elkaar komt en
welke onderwerpen zij
bespreken? Kijk op
www.ermelo.nl/
raadsinformatie. Hier kun je
ook live meeluisteren of
zelfs meekijken naar de
Politieke Avond of een
vergadering terug luisteren.

Op Tafel 18 september 2019
Op de politieke avond worden de volgende onderwerpen besproken in
beeldvormende of oordeelsvormende tafels. Wat betekent dit onderwerp en hoe kun je meedoen?

Tafelronde 1. 19.30 - 20.15 uur

Je bent van harte welkom bij de hele Politieke Avond,
natuurlijk ook als je alleen wil luisteren. Wil je meepraten aan
een Tafel of heb je zelf een onderwerp wat je met de raad wil
bespreken? Neem dan contact op met de raadsgriﬃe. De
contactgegevens staan in de blauwe balk onderaan de
pagina.

Denk mee over wonen

Onkruidbestrijding op verharding
Zaal: Leuvenum

Hoe wil jij wonen? Laat het de gemeenteraad weten, vul de enquête in en
maak elke dag kans op een bos bloemen, net als mevrouw Van Sligtenhorst.
Kijk op www.ermelo.nl/jaikdenkmee voor meer informatie.

Om onkruid op verharde wegen te kunnen
beheersen en om de Japanse duizendknoop
te bestrijden heeft de gemeente Ermelo geld
nodig. De gemeenteraad heeft dat geld al wel
beschikbaar gesteld in de kadernota, maar
nog niet formeel vrijgegeven. Het college
vraagt de gemeenteraad structureel €40.000
vrij te geven uit het budget groenbeheerplannen. De raadsleden gaan hierover in
debat.

Aanpak woonvisie 2020-2030
Zaal: 5 Dialoog

In 2014 heeft de gemeenteraad een Woonvisie vastgesteld. Na 5 jaar is deze
verouderd en daarom niet meer geschikt als basis voor het woonbeleid van
de gemeente. Het college heeft een plan geschreven om tot een nieuwe
Woonvisie te komen: het PID Woonvisie gemeente Ermelo 2020-2030. De
raadsleden gaan in debat over dit plan.

Kerntakendiscussie

GGD: programmabegroting en jaarstukken
Zaal: 8 Dialoog

Alle gemeenteraden die betrokken zijn bij de GGD Noord-Oost Gelderland
hebben de mogelijkheid iets te vinden van de begroting van de GGDNOG van
het jaar erna en de jaarstukken van het jaar ervoor. Zo ook de gemeenteraad
van Ermelo. ʻIets vindenʼ kan de gemeenteraad doen door een brief te sturen.
Deze brief noemen we een zienswijze. Het college adviseert geen zienswijze
in te dienen, omdat de gemeenteraad al in de voorbereiding van de begroting
een zienswijze heeft ingediend. De raadsleden gaan hierover in debat.

Tafelronde 2. 20.20 – 21.05 uur
Overleg met rekenkamercommissie
Zaal: Leuvenum

De rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk is een onafhankelijk onderzoeksorgaan voor de gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk. Elk jaar komt
de rekenkamercommissie langs om met de raadsleden te praten over de
onderzoeksonderwerpen voor het volgende jaar. Deze avond kunnen de
raadsleden aangeven wat hun wensen zijn voor onderwerpen die de rekenkamercommissie volgend jaar kan onderzoeken.

Vanavond gaan de raadsleden in gesprek over de taken van de
gemeente. Jij kan daar bij zijn!
We willen veel in Ermelo. Er zijn veel mooie plannen en grote ambities. Alle
ambities volgen kan alleen als er meer geld bij komt. Daarom heeft de
gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting voor 2019
besloten een discussie te voeren over de belangrijkste taken van de gemeente. In de week van 7 mei hebben bijna 600 Ermeloërs hun mening gegeven
over de vraag ʻWaar moet de gemeente zich mee bezig houden?ʼ. Deze
informatie is verwerkt in een Hoofdlijnennotitie. In deze notitie staan alle
mogelijke keuzeopties, de een reëler dan de ander. De gemeenteraad moet
uit al deze opties keuzes gaan maken. De fracties hebben deze zomer per
programma hun keuzes voorbereid. Vanavond bespreekt de gemeenteraad
per programma de wensen van de fracties. Je bent van harte welkom bij deze
avond. Omdat het in eerste instantie een gesprek tussen de fracties is, is
inspreken niet mogelijk.
Meeluisteren natuurlijk wel.
Tijd
19.30 uur

Afweging woningbouwplannen

Programma

Programma

Programma 2 ʻSamenleven in Ermeloʼ

Programma 3 ʻSamen wonen in Ermeloʼ

Zaal: 5 Dialoog

20.45 uur

Er zijn veel woningbouwplannen in
Ermelo, maar sociale huurwoningen,
goedkope koopwoningen en appartementen zijn hierin ondervertegenwoordigd. De
gemeenteraad wil meer grip krijgen op de
ontwikkeling van woningbouw wat betreft
omvang, invulling en realisatietermijn.
Daarom heeft het college een afwegingskader voor woningbouwplannen opgesteld. Het college vraagt van de raad dit
afwegingskader vast te stellen. De raadsleden gaan hierover in gesprek.

Ben je nieuwsgierig naar de ideeën van de raadsleden? Kom vanavond naar
het gemeentehuis en luister naar de gesprekken tussen de raadsleden. Door
technische omstandigheden kunnen we deze avond niet live uitzenden.

= praat mee, deel je mening over dit onderwerp met de
raadsleden
= luister mee, je bent van harte welkom op de publieke tribune
of luister online mee

gemeenteraad@ermelo.nl | (0341) 56 71 04

21.00 uur

Programma 1 ʻSamen werken
voor Ermeloʼ

Pauze

Programma 4 ʻSamen ondernemen
in Ermeloʼ

Kijk voor meer informatie, de Hoofdlijnennotitie of de uitkomsten van de
straatgesprekken in mei op www.ermelo.nl/kerntaken.

Facebook

Twitter

Volg de gemeenteraad op
www.facebook.com/RaadErmelo.
Hier worden o.a. vergaderingen en
uitnodigingen van de gemeenteraad
gepost.

Volg de gemeenteraad
op www.twitter.com/Raadermelo.
Tijdens raadsvergaderingen worden
de besluiten van de raad live
getwitterd.
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