Nr. 15037269
Casenr. 2015-06758

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 29 september
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 22 september 2015
Besluit
De besluitenlijst - met enige redactionele aanpassing bij punt 12 - vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Stationsstraat Ermelo (2014-09613).
Besluit
1. Ingestemd met het reactie- en wijzigingsdocument.
2. De raad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen op grond van artikel 12a van
de Woningwet het Beeldkwaliteitsplan Stationsstraat Ermelo (15037169), vast te stellen.
3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de college- en raadsbehandeling nog verricht moeten
worden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Visit Veluwe en VVV Ermelo (2015-07696).
Besluit
De raadsbrief Visit Veluwe en VVV Ermelo – met een enkele redactionele aanvulling en na aanpassing
aan het afgesproken format - vast te stellen en aanbieden aan de raad.
Afdeling ONT
Onderwerp
Verhuizing bibliotheek (2015-07384).
Besluit
1. De bibliotheek tijdelijk te vestigen in de vrijstaande oostvleugel (Marktzijde) van het
gemeentehuis conform inrichtingsvoorstel (15037045).
2. Hiertoe in overleg met de bibliotheek een tijdelijke huurovereenkomst op te stellen.
3. De bibliotheek te informeren over uw besluit.
4. De gemeenteraad - ná informatie aan de bibliotheek - door middel van de raadsbrief te
informeren (15035230).
5. De financiële dekking van het aan de raad gevraagde krediet vooralsnog intact te laten, maar de
raadsbrief op dit punt enigszins aan te vullen.
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5.

6.

7.

8.

Afdeling ONT
Onderwerp
Transformatieagenda Jeugd 2015 (2015-05673).
Besluit
1. Te besluiten bijgaande transformatieagenda 2015 – 2016 en de daarin uitgewerkte speerpunten
vast te stellen.
2. Te besluiten de raad te informeren met brief nummer 15027362.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidie Jeugd t.b.v. cliëntondersteuning in 2016 (2015-07272).
Besluit
1. Subsidie van MEE voor cliëntondersteuning 18- (Jeugd) per 31 december 2015 te beëindigen.
2. De onder a genoemde subsidie per 1 januari 2016 beschikbaar te stellen ten behoeve van het
Centrum voor Jeugd en Gezin Ermelo/Stichting Jeugd.
3. De subsidie voor cliëntondersteuning 18+ per 1 januari 2016 in principe te continueren via MEE
Veluwe.
4. MEE Veluwe hierover via bijgevoegde conceptbrief informeren.
Afdeling ONT
Onderwerp
Voortgangsrapportage 2014 voor de MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering WWB) en de
Vangnetregeling 2015 (2015-07731).
Besluit
1. De voortgangsrapportage 2014 voor de MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering WWB) vast te
stellen;
2. De voortgangsrapportage 2014 voor de MAU ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad;
3. Kennis genomen van de globale analyse van de mogelijke oorzaken en de omvang van het
tekort 2015 WWB en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren;
4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de ingeslagen koers om het tekort - zoals in
de analyse is gegeven - te reduceren met inzet van de maatregelen die op basis van vastgesteld
beleid in 2015 zijn genomen.
Stafeenheid S&C
Onderwerp
Optimalisering P&C cyclus (2015-02219).
Besluit
1. De raad voor te stellen het besluitvormingsproces voor de Bestuursrapportage te verkorten tot
4 weken vanaf 2016.
2. De raad voor te stellen hoe in de regel te handelen voor het agenderen van een onderdeel uit de
Bestuursrapportage te voor de eerstvolgende raadscommissie.
3. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel.
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9.

Afdeling BV
Onderwerp
Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds (2015-07706)
Besluit
1. De septembercirculaire 2015 (15037096) voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in dit collegevoorstel genoemde financiële verwerking van de uitkomsten.
3. De uitkomsten te verwerken in de 3e Bestuursrapportage 2015.
4. Kennis te nemen van de informatie over het Sociaal Domein.
5. De raad te informeren middels bijgaande raadsbrief (15037164).
6. De portefeuillehouder financiën machtigen eventuele kleine aanpassingen aan te brengen in de
raadsbrief.
Vastgesteld in de collegevergadering van 6 oktober 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

