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Casenr. 2015-03569

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 7 april 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.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 31 maart 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vergadering AB GGD Noord- en Oost Gelderland 12 maart 2015 (2015-03276).
Besluit
1. De stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost- Gelderland van 12 maart
2015 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De commissie Samenleving & Maatschappij en de gemeenteraad kennis te laten nemen van de
stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost- Gelderland van 12 maart 2015.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidskader vrijwillige inzet en informele zorg 2015-2018 (2014-14556).
Besluit
1. Kennis genomen van de eindrapportage van Spectrum (14068356) met de opbrengsten van het
project Impuls Vrijwillige inzet en informele zorg.
2. Ingestemd met het beleidskader “Versterken, verlichten en verbinden van vrijwillige en informele
inzet, 2015-2018” (15006764) waarin op basis van de beleidsaanbevelingen uit het
impulsproject maatschappelijke effecten en te behalen beleidsresultaten geformuleerd zijn.
3. Dit beleidskader voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling van de inhoudelijke en
financiële kaders; via het bijgaande raadsvoorstel (15004924).
4. Een externe uitvoerder de opdracht te geven om dit beleidskader samen met de
maatschappelijke partners om te zetten naar een werkprogramma 2015-2018.
5. De gemeente zal de uitwerking van een aantal aanbevelingen tijdelijk aanjagen.
6. Kennis genomen van de adviezen van de Jongerenraad Ermelo (15004753) en Wmo-adviesraad
(15004751) en ter beantwoording bijgaande reacties (15004784 en 15004772) te versturen.
7. De budgettaire consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.
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4.

Stafeenheid S&C
Onderwerp
Programma Organisatieontwikkeling 2014-2020 (2015-02140).
Besluit
1. Het Programma Organisatieontwikkeling 2014-2020 vastgesteld.
2. Het Programma ter kennis te brengen van de raad en toe te lichten in de informele bijeenkomst
college/raad van 16 april 2015.
3. Het Programma ter kennis te brengen van de Ondernemingsraad.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 april 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

