Nr. 15016560
Casenr. 2015-03569

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 april 2015
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 21 april 2015
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Splitsing grondgebied gemeente in 2 delen voor de instandhouding van basisscholen (2013-08014).
Besluit
1. Het voorlopige besluit om voor de instandhouding en spreiding van basisscholen het
grondgebied van de gemeente te splitsen in 2 delen, zoals is aangegeven op de kaart van
Ermelo (nr. 15001858) te bekrachtigen in een definitief besluit.
2. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte te stellen van het besluit
(15015242).
3. De raad via een raadsbrief op de hoogte te stellen van het besluit (15015745).
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidieregeling woningisolatie 2015 ((2015-00684).
Besluit
1. De subsidieregeling woningisolatie 2015 is vastgesteld.
2. De subsidieregeling woningisolatie 2015 te publiceren in het elektronisch gemeenteblad en op
‘decentrale regelgeving’.
3. Het subsidieplafond voor 2015 vast te stellen op:
a. Het bedrag dat de provincie beschikbaar stelt voor woningisolatie in 2015 en
b. Een gemeentelijk bedrag van maximaal € 40.000,00.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verzoek co financiering project Centrummanagement binnen Het Nieuwe Winkelen (2014-09915).
Besluit
Een bedrag van € 7.500,-- aan co-financiering aan het Centrummanagent Ermelo over te maken voor
een project, met als kosten € 15.000,--, vallend binnen het project Het Nieuwe Winkelen.
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5.

6.

Afdeling Publiekszaken
Onderwerp
Drugsbeleid 2015 (2015-02169).
Besluit
1. De raad voor te stellen in de gemeente Ermelo de nuloptie voor de vestiging van coffeeshops
opnieuw vast te stellen.
2. De drugsnotitie Ermelo 2002 in te trekken.
3. Het drugsbeleid 2015, met daarin het Damocles beleid (artikel 13b Opiumwet) is vastgesteld.
4. Deze besluiten te publiceren en de besluiten sub 2 en 3 ter kennisname te brengen aan de
gemeenteraad.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Coalitieakkoord provincie Gelderland 2015-2019 (2015-03981).
Besluit
1. Kennis genomen van de inhoud van het provinciale coalitieakkoord 2015-2019.
2. De stukken ter informatie ook inzage leggen voor de gemeenteraad.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 mei 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
C. Versluis,
A.A.J. Baars,
plv. secretaris,
burgemeester,

