Nr. 14055324
Casenr. 2014-11103

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W van 30 september
2014
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Overleg met de heer C.J. de Vet, lid directieraad VNG.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Agenda VNG van 30 september 2014 (2014-11457).
Besluit
Kennis te nemen van de agenda en de achtergrondinformatie voor het bezoek van de VNG op 30
september 2014.
Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 23 september 2014.
Besluit
1. De besluitenlijst is vastgesteld.
2. Punt 7 (Project Markt-Burgemeester Langmanstaat) wordt alsnog openbaar gemaakt.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Controleverordening gemeente Ermelo (2014-09122).
Besluit
1. Ingestemd met de gewijzigde Controleverordening en deze aan te bieden aan de Raad
via de Auditcommissie
2. Ingestemd met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en –besluit.
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Controleprotocol 2014-2017 (2014-09100).
Besluit
1. Ingestemd met het gewijzigde Controleprotocol 2014-2017 en deze aan te bieden aan de Raad
via de Auditcommissie
2. Ingestemd met bijgevoegd concept raadsvoorstel en –besluit.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Normenkader 2014 (2014-11392).
Besluit
1.
Ingestemd met het Normenkader 2014
2.
Dit ter vaststelling aanbieden aan de Auditcommissie.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Principebesluit Buurtweg 95 (2014-04419).
Besluit
1.
Terug te komen op uw eerder ingenomen standpunt en uw beslissing van 27 augustus 2013
ten aanzien van uw principemedewerking voor de bouw van een paardrijhal te herroepen
(140324731);
2.
De leden van de gemeenteraad door middel van raadsbrief (14054334) informeren.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Concept opdracht Welzijn 2015 (2014-11541).
Besluit
1.
Een subsidierelatie aan te gaan per januari 2015 met de Stichting Welzijn Ermelo.
2.
Een voorgenomen besluit te nemen tot subsidieverlening van maximaal –afgerond€ 1.225.000 voor het jaar 2015 aan de nieuwe lokale Stichting Welzijn Ermelo;
3.
Een voorgenomen besluit te nemen tot inhoudelijke opdrachtverlening voor welzijnstaken in
2015 en 2016 aan Stichting Welzijn Ermelo, zoals beschreven in de conceptopdracht.
4.
Kennis genomen van de adviezen van de Wmo-adviesraad en de jongerenraad en in te
stemmen met de ambtelijke reacties daarop. De reactie op het advies van de WMO-adviesraad
aan te vullen met een concrete voorbeeldcasus, waarin de gewenste cultuur wordt
geïllustreerd.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Fusie Stichting Welzijn Ermelo (2014-11655).
Besluit
In principe – onder voorbehoud van instemming met het fusiedocument - goedkeuring te verlenen
aan het voorgenomen besluit van Stichting Welzijn Ermelo tot fusie met de Stichting Welzijn Ouderen
en de Stichting Pinel, dit onder de voorwaarde, dat de beide laatstgenoemde stichtingen ophouden
te bestaan.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Vervolgopdracht Toekomst Sociale Werkvoorziening (2014-11495).
Besluit
1. Ingestemd met de vervolgopdracht aan de projectgroep “Toekomst Sociale werkvoorziening”,
waarbij het college er vanuit gaat, dat in het onderzoek de positie van en de gevolgen voor de
SW-medewerkers werkzaam bij Proson wordt meegenomen;
2. De raad via een raadsbrief (nr. 14054833) informeren over het vervolgonderzoek en de verdere
ontwikkelingen rondom de invoering van de Participatiewet;
3. De agendacommissie te attenderen op de mogelijkheid om de raadsbrief te agenderen voor
bespreking in de commissie Samenleving en Maatschappij op 15 oktober 2014.
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10.

11.

Afdeling APZ
Onderwerp
Noodzakelijke maatregelen WMO en Jeugd t.b.v. decentralisatie (2014-11322).
Besluit
1.
De kosten van € 245.000,00 voor de noodzakelijke incidentele maatregelen 1A t/m N1 zoals
verwoord in het principebesluit van de stuurgroep Sociaal domein EHZ (corsanummer
14054553) beschikbaar te stellen.
2.
Over de financiële dekking dient afzonderlijk geadviseerd en beslist te worden, mede in relatie
tot het budget dat is gevoteerd t.b.v. het lokale programmaplan decentralisaties.
3.
De kosten van € 82.000,00 voor herindicatie hulp bij huishouden (3) zoals verwoord in het
principebesluit van de stuurgroep Sociaal domein EHZ (corsanummer 14054553) beschikbaar
te stellen uit de verwachte voordelen op het product 643 WMO
4.
Opdracht geven aan de trekkers/werkgroepen ICT, Communicatie, P&O alsook aan de
teamleider van de samenwerkende BackOffice WMO Harderwijk, Ermelo en Zeewolde om
bovengenoemde noodzakelijke stappen conform bijlage 1 te (laten) uitvoeren.
Onderwerp (uitnodigingen)
Provincie Gelderland, Congres “Samen werken aan
V.k.a. (Wethouder Heutink is verhinderd)
Gelderland” op 29 oktober 2014 van 11.30 tot
20.00 uur in Arnhem.
Gelders Genootschap 95 jaar op 19 november
Wethouder Van den Bosch
2014 om 12.30 uur op de Elias-Beeckmankazerne
te Ede.
Wethoudersvereniging, Wethoudersconferentie
v.k.a.
2014 op 25 en 26 november 2014 in Hotel
Mitland, Fort Voordorp Utrecht.
Burgemeester Baars
VNG, Symposium Richting aan Re-integratie op 10
december 2014 van 17.00 uur tot 21.00 uur in
Maarssen.
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