Nr. 15012246
Casenr. 2015-02405

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van 24 maart 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 C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 17 maart 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
PID Social Return Stationsomgeving (2015-02864).
Besluit
1. Het project initiatiefdocument ‘Social Return Stationsomgeving’ (15011800) vastgesteld.
2. Daarmee de motie aangaande de bewaakte fietsenstalling af te handelen (12059728).
Afdeling ONT
Onderwerp
Werkgeversdienstverlening (2015-02938).
Besluit
1. Kennis genomen van de notitie “Niemand op de reservebank”.
2. Ingestemd met de visie op de Werkgeversdienstverlening.
3. Ingestemd met de voorgestelde aanpak gericht op zowel de werkgevers, als de werkzoekenden.
4. SDV op te dragen de aanpak tot uitvoering te brengen binnen het beschikbare budget.
5. SDV op te dragen jaarlijks i.s.m. de gemeente Ermelo een werkconferentie te organiseren voor
alle samenwerkende partijen. Tijdens deze werkconferentie kan input worden gegeven op het
marktbewerkingsplan en worden de resultaten voorgelegd.
6. De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren, met inachtneming van enkele
tekstuele wijzigingen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant (2015-02902).
Besluit
1. Ingestemd met de oprichting van het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant en ingestemd met de
voorgestelde keuzes in het bijgevoegde beslisdocument en de samenwerkingsovereenkomst.
2. Wethouder mevr. E. Heutink-Wenderich te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens
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de gemeente Ermelo te tekenen.
De portefeuillehouder te vragen (de samenstelling van) van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
op bestuurlijk niveau, tactisch en operationeel niveau in het EWA aan de orde te stellen teneinde
hierover een duidelijk commitment en borging vanuit de gemeente Ermelo te verkrijgen.
4. De gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren.
Afdeling PZ
Onderwerp
Visie op dienstverlening (2015-00448).
Besluit
1. Voorlopig Ingestemd met het “Werkprogramma dienstverlening Publiekszaken 2015-2020” in
afwachting van het besluit van de raad over de “Visie op dienstverlening 2015-2020”.
2. De “Visie op dienstverlening 2015-2020” ter vaststelling aan te bieden aan de raad middels
bijgevoegd raadsvoorstel.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Concept omgevingsagenda (2015-02915).
Besluit
1. Ingestemd met de concept-omgevingsagenda 2015-2020.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG (2015-02839).
Besluit
Besluiten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor een
aantal opengestelde VNG vacatures.
3.

5.

6.

7.

Vastgesteld in de collegevergadering van 31 maart 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
C. Versluis,
A.A.J. Baars,
plv. secretaris,
burgemeester,

