Nr. 14062766
Casenr. 2014-12859

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 11 november 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.

5.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 4 november 2014.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Experiment centraal tellen verkiezingsuitslag (2014-12085).
Besluit
1. Ingestemd met deelname aan het experiment "Centraal tellen van de stemmen".
2. De raad verzoeken in te stemmen met deelname.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgang Centrumplan Q3 2014 (2014-12208).
Besluit
1. Kennis genomen van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q3 2014’ van programmamanager
aan college.
2. Bijlagen 2 en 3 van de ‘Voortgangsrapportage Centrumplan Q3 2014’ van programmamanager
aan college, “Budget en besteding Centrumplan” en “Risico top 5 Centrumplan”, vanwege de
vertrouwelijke gegevens besloten behandelen.
3. Ingestemd met het ter informatie verzenden van de raadsbrief ‘Voortgang Centrumplan;
rapportage over het derde kwartaal 2014’ door college aan raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 GGD NOG (2014-10074).
Besluit
De Jaarrekening 2013 en bijbehorende stukken alsmede de definitieve begroting 2015 van de GGD
Noord en Oost Gelderland ter kennisneming te zenden naar de gemeenteraad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen raadsfractie SGP m.b.t. Decentralisaties Sociaal Domein (2014-12074).
Besluit
1. Ingestemd met de concept-brief aan de raadsfractie van de SGP.
2. Een afschrift van de brief in handen stellen van de raadsgriffie..
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6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen BBE m.b.t. oprichting SWE (2014-12304).
Besluit
1. Ingestemd met de conceptbrief aan de raadsfractie van BBE.
2. Een afschrift van de brief in handen stellen van de raadsgriffie.
7.
Afdeling ONT
Onderwerp
Nieuwsbrief Programma Sociaal Domein, sept. 2014 (2014-12819).
Besluit
De raad te informeren over de actuele stand van zaken in het sociaal domein middels bijgevoegde
nieuwsbrief.
8.
Afdeling R&B
Onderwerp
MOP kunstwerken (2011-09280).
Besluit
1. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) kunstwerken openbare ruimte 2014-2023 (14016300)
vaststellen.
2. Een voorziening voor het onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte van gemeente
Ermelo oprichten.
3. Op basis van een 10-jaarlijks gemiddelde een storting van € 11.000,00 in de begroting
opnemen.
4. Begrotingspost 6350304 volledig inzetten als dekking in de nog op te richten voorziening.
5. De budgettaire consequenties verwerken in de kadernota 2015.
6. Het voorstel van 20 maart 2014 (14022423) laten vervallen.
9.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Inloopavond voor technische vragen over begroting en rekening (2013-10874).
Besluit
Voorafgaand aan de commissievergadering over de begroting en rekening een inloopavond voor de
beantwoording van technische vragen aanbieden aan de raadsleden.
10.
Afdeling BV
Onderwerp
Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018 (2014-07191).
Besluit
1. Akkoord met de inhoud van het boekwerk Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018.
2. De wethouder van Financiën te machtigen om de laatste kleine aanpassingen te accorderen.
3. Akkoord met het raadsvoorstel en raadsbesluit.
4. Akkoord met de publicatie.
5. De begrotingsstukken in handen te stellen van de griffie en de agendacommissie.
Vastgesteld in de collegevergadering van 18 november 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

