Nr. 15000586
Casenr. 2014-14971

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 13 januari 2015

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
Besluitenlijst vergadering van 6 januari 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Breedband Buitengebied (2015-00045).
Besluit
Kennis genomen van de memo aangaande breedband in het buitengebied van de Noord-Veluwe.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ermelo Buitenleven (2014-11762).
Besluit
Raadsbrief Ermelo Buitenleven vaststellen en aanbieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verbeterplan Horsterweg (2014-14457)
Besluit
1. Het concept verbeterplan voor de Horsterweg vrij te geven voor inspraak met de bewoners, en
hen via bijgevoegde brief hiertoe uitnodigen. De datum voor deze avond af te stemmen met de
bewonersgroep Horsterweg.
2. De raadsfracties op de hoogte te stellen van deze avond.
3. Kennis te nemen van het standpunt van de bewonersgroep Horsterweg, de Fietsersbond en de
buurvereniging Horst en Telgt op de voorontwerpen.
4. De resultaten van de bewonersavond en het daaruit volgende definitieve herinrichtingvoorstel
af te wachten waarna dit zal worden uitgewerkt.
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5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Economisch Programma (2012-08552)
Besluit
Naar aanleiding van de collegevergadering van 6 januari 2015 is het voorstel aangepast.
Het college besluit (opnieuw):
1. Kennis te nemen van het Economisch Programma en de Strategische doelen van het Economisch
Programma vast te stellen te weten:
Het versterken van de economische structuur;
Het geven van ruimte voor ondernemerschap en starters;
Het profileren van Ermelo en profileren van de regio;
Het verbeteren van het vestigingsklimaat;
Het stimuleren van verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
2. De uitvoering van het Economisch Programma te dekken uit de middelen uit het
begrotingsprogramma Economie van de Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Rekenkameronderzoek effectiviteit van de uitvoering van het reïntegratiebeleid door de SDV (201414554).
Besluit
Kennis genomen van de start van het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamercommissie naar de
effectiviteit van de uitvoering van het reïntegratiebeleid door de SDV.

Vastgesteld in de collegevergadering van 20 januari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

