VA N DE
GEMEENTER A A D
Politieke
Avonden

Op Tafel 18 maart 2020

19.00 uur

Een politieke avond bestaat uit
de volgende onderdelen:
18.40-19.25 Tafelronde 1
19.30-20.15 Tafelronde 2
20.20-21.05 Tafelronde 3
21.15 Raadsvergadering

Woensdag 18 maart 21.15uur
Besluitvormende
raadsvergadering
Op de agenda o.a.:
- Lijst ingekomen stukken
- Vaststelling ﬁnanciële stukken
Streekarchivariaat Noord-West
Veluwe
- Opheﬀen (gedeeltelijke)
geheimhouding project
Beemdweg 17
- Aanvullend krediet uitbreiding
basisschool De Cantharel
- Bijstelling Grondexploitaties
Woensdag 1 april 2020
Politieke avond

Op de komende politieke avond worden de volgende onderwerpen
besproken in beeldvormende of oordeelsvormende tafels. Wat betekent dit onderwerp en hoe kun je meedoen?
De politieke avond van 18 maart start om 20.20 uur.

Tafelronde 1. 20.20 – 21.05 uur
Verbetering toepassing persoonsgebonden
budget WMO
Zaal 8 Dialoog
Het blijkt dat enkele zorgaanbieders persoonsgebonden budgetten
voor andere zaken hebben ingezet dan ondersteuning. Bijvoorbeeld
voor woonlasten. Het college wil dit voorkomen. Om eisen te kunnen
stellen op het gebied van integriteit, kwaliteit en continuïteit en
aanbieders hierop te kunnen screenen, stelt het college voor om
Verordening maatschappelijke ondersteuning aan te passen.

Zo werkt de raad
De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. De raad controleert ook of beleid goed wordt uitgevoerd.
Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Ermelo. Zij vertegenwoordigen jou dus ook!
In deze rubriek vindt je elke maand informatie over het werk en
de mogelijkheden van de gemeenteraad. Dit keer de inspiratieavond over Mobiliteit op 26 maart 2020.

Meestal 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.

Heb jij ook ideeën over verkeer in vervoer in Ermelo? Kom naar de
Inspiratieavond van de gemeenteraad op 26 maart in De Dialoog!
Zie jij kansen voor Ermelo in 2030 als we kijken naar verkeer en vervoer? Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe blijven we zo goed mogelijk
bereikbaar? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor onze
voetgangers? Hoe gaan we om met vernieuwing en duurzaamheid? En
wat betekent dat dan voor Ermeloërs, haar toeristen, de economie,
wonen en het klimaat? Heb jij daar ideeën over? Die horen we graag
van je! Kom op donderdagavond 26 maart naar onze inspiratieavond

Overige bijeenkomsten
van de raad

Informatiememo Evaluatie Starterslening
Zaal 9 Dialoog

In de gemeente Ermelo is het mogelijk een starterslening aan te
vragen. Doelstelling van deze regeling is het vitaal houden van de
bevolkingsopbouw en beweging in de woningmarkt stimuleren. Voor
de periode 2015-2019 is deze regeling geëvalueerd. Het blijkt dat
er steeds minder gebruik gemaakt wordt van deze regeling en dat
de regeling ook geen invloed uitoefent op de woningmarkt. De
raadsleden hebben de evaluatie toegestuurd gekregen en besloten
dit beeldvormend te agenderen.
over ʻMobiliteitʼ in De Dialoog, laat je inspireren, praat mee en vertel
ons wat jij ziet!
Opnieuw in gesprek met de gemeenteraad: denk je (weer) mee?
Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar
moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. De gemeenteraad wil zich niet alleen laten zien rond de verkiezingen. We
blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar. Op verschillende
plekken en manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in
gesprek met inwoners, met jou. Vorig jaar startte de gemeenteraad
met de eerste onderwerpen:
• Groen in je eigen leefomgeving
• Wonen
Inspiratieavond vormt aftrap voor vragen op straat en online
Ook voor dit onderwerp hebben we opnieuw je hulp nodig. Samen
bespreken we de richting die we op willen en hoe we dat gaan doen.
Dat doen we op straat én digitaal. De resultaten van de vragenlijsten
en gesprekken vormen de input voor het mobiliteitsplan van de gemeente voor de jaren 2020-2030.
Zo gaat het steeds beter en wordt Ermelo steeds mooier!

21 maart 2020: Regionale
Radenbijeenkomst scenarioʼs
conceptbod Regionale Energie
Strategie.

26 maart 2020: Inspiratiebijeenkomst Verkeer en Vervoer

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

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

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.

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)W
56W71
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