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 2 oktober
21.15uur

Besluitvormende
raadsvergadering
Hamerstukken:
- Lijst ingekomen stukken
- Onkruidbestrijding op verharding
- Aanpak woonvisie 2020-2030
- GGD NOG Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018
Benoeming:
- Benoeming fractievertegenwoordiger VVD

Op Tafel 25 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
Discussienota Huisvestingsverordening 2020 en
de richtlijn urgentie
Alle gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben dezelfde huisvestingsverordening, zodat de spelregels voor woningzoekenden in al deze gemeenten
hetzelfde zijn. Deze huisvestingsverordening is verouderd. De gemeenten
werken samen aan een nieuwe verordening. Het college wil graag input van
de gemeenteraad op de conceptversie van deze verordening.

Toelichting over sociaal domein/participatie
Zaal: 5 De Dialoog

De raadsleden worden bijgepraat over de stand van zaken in het sociaal
domein.

Bestemmingsplan Harderwijkerweg 208
Zaal: Zaal Leuvenum

In het voorjaar heeft het
ontwerp bestemmingsplan Harderwijkerweg naast nr. 208 ter inzage gelegen.
Hier zijn geen zienswijzen op ingediend.
Het college vraagt de raad nu om dit
bestemmingsplan deﬁnitief vast te stellen.

Politieke avond

Overige bijeenkomsten
van de raad
25 september 2019 praat de
raad verder over de kerntaken
van de gemeente. Dit is het
vervolg op de bijeenkomsten van
11 september. Je bent hierbij van
harte welkom. Je kunt aanschuiven op de publieke tribune of
live meeluisteren via
ermelo.nl/raadsinformatie.
Wil je weten wanneer de
raad bij elkaar komt en
welke onderwerpen zij
bespreken? Kijk voor de
planning, agendaʼs en alle
achterliggende informatie
en documenten op
www.ermelo.nl/
raadsinformatie. Hier kun
je ook live meeluisteren of
zelfs meekijken naar de
Politieke Avond of een
vergadering terug luisteren.

Vorige week hebben de raadsleden weer veel gesprekken gevoerd met
inwoners van Ermelo. De gesprekken gingen over wonen: hoe willen Ermeloers wonen? Waar zouden we nieuwe woningen moeten bouwen, waar niet?
Wat voor woningen moeten dat dan zijn? Gaan we de hoogte in of het
buitengebied? De raad kijkt terug op veel mooie gesprekken. Dank daarvoor.
Heb je de raadsleden gemist? Dan kun je nog steeds de online enquête
invullen en je mening geven. Je maakt dan ook kans op een mooie bos
bloemen! Denk je mee? Ga naar ermelo.nl/jaikdenkmee voor meer informatie
en de enquête.

Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Woensdag 16 oktober 2019

In principe bestaat de
raadsvergadering uit
hamerstukken. Er kunnen
nog moties of amendementen ingediend worden waar
de raad over kan debatteren. De meest actuele
agenda staat op
www.ermelo.nl/
raadsinformatie.

Denk mee over wonen

Zo zie ik dat!

Tafelronde 2. 20.20 – 21.05 uur

Column

Afweging woningbouwplannen
Zaal: Zaal 8 De Dialoog

Om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van woningbouw wat betreft
omvang, invulling en realisatietermijn heeft het college een afwegingskader
voor woningbouwplannen geschreven. De raadsleden hebben hier op 18
september beeldvormend over gesproken. Deze avond gaan de raadsleden
met elkaar in debat.

Rekenkameronderzoek naar de uitvoering van
Jeugdhulp in Ermelo en Harderwijk
Zaal: Zaal 5 De Dialoog

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de
uitvoering van Jeugdhulp in Ermelo en Harderwijk.
Daarvoor wil de rekenkamercommissie de raadsleden
interviewen. Dat doet ze deze avond.

= 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

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.

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

Cor Louwerse
Raadslid CDA
c.louwerse@ermelo.nl

Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog
De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober. Het aantal ingeënte kinderen in
Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de
WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio
gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit
betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel
beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn!
Twijfel over vaccinaties is één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. De groep vaccinatietwijfelaars groeit. Zij worden afgeschrikt door
verhalen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd of die op onwaarheden
zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld dat er verband zou zijn tussen het BMR-vaccin
(bof, mazelen, rode hond) en autisme. Recent Deens onderzoek onder
650.000 (!) kinderen toont aan dat er geen verband is tussen beide. Het
BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens.
De Nederlandse vaccinatieprogrammaʼs bestaan sinds de jaren vijftig. Wetenschappelijke analyse wijst uit dat de sterfte aan een ziekte steeds wegviel
na introductie van het betreﬀende vaccin: difterie in 1953, tetanus en
kinkhoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987. Daarom wil ik
in Ermelo de vaccinatiegraad zien stijgen.
Zo zie ik dat!

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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