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Casenr. 2015-07977

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 oktober 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
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

5.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 13 oktober 2015.
Besluit
De besluitenlijst is vastgesteld.
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen fractie BBE inzake project Kerklaan/Postlaantje (2015-08046).
Besluit
Ingestemd met bijgevoegde brief waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die de fractie
BurgerBelangen Ermelo heeft gesteld in de brief van 1 oktober 2015 inzake het plaatsen van een
hekwerk op de locatie Kerklaan-Postlaantje.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststellingsovereenkomst Kuiperhof (2015-05855).
Besluit
Ingestemd met de vaststellingsovereenkomst Kuiperhof.
Afdeling ONT
Onderwerp
Concept Toekomstvisie Stationsstraat-Oost (2015-08205).
Besluit
Behoudens de uitkomsten van de nog te doorlopen reactieronde in te stemmen met de concepttoekomstvisie Stationsstraat Oost en deze nu vrij te geven voor communicatie. Het stuk daarna met
de reacties nogmaals voorleggen ter definitieve vaststelling.
Afdeling ONT
Onderwerp
Procesvoortgang Project De Driesprong (2014-14587).
Besluit
Kennis genomen van de procesvoortgang van project De Driesprong.
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6.

7.

8.

9.

Afdeling PZ
Onderwerp
Financieel herverdelingsmodel VNOG rapport AEF (2015-08154).
Besluit
De VNOG conform de conceptbrief verzoeken de achterliggende cijfers van het AEF rapport
beschikbaar te stellen voor de gemeenten.
Afdeling BV
Onderwerp
Interne controleplan 2015 (2015-08073).
Besluit
Het interne controleplan 2015 vastgesteld.
Afdeling BV
Onderwerp
Zienswijze op de 3e en 4e begrotingswijziging 2015 ODNV (2015-08301).
Besluit
1. Ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2015 van de ODNV;
2. Ingestemd met de 4e begrotingswijziging 2015 van de ODNV;
3. De zienswijze namens de raad middels bijgaande conceptbrief aan de ODNV (15039884)
kenbaar te maken;
4. De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad de mogelijkheid te geven haar zienswijze in
te brengen;
5. De budgettaire bijstellingen alsmede de voorgestelde dekking te verwerken in een
begrotingswijziging 2015.
Afdeling BV
Onderwerp
Regeling budget- en kredietbeheer 2015, Financiële verordening 2015 en Doelmatigheidsverordening 2015 (2015-06885).
Besluit
1. De Regeling budget- en kredietbeheer gemeente Ermelo 2015 vastgesteld.
2. Akkoord met de inhoud van de Financiële verordening gemeente Ermelo.
3. Akkoord met de inhoud van de Doelmatigheidsverordening gemeente Ermelo.
4. De Regeling budget- en kredietbeheer gemeente Ermelo 2015 ter kennisname aan te bieden aan
de raad (op lijst van ingekomen stukken) (via de auditcommissie: t.k.n.).
5. De Financiële verordening en de Doelmatigheidsverordening ter vaststelling aan te bieden aan
de raad (via de auditcommissie).
6. Akkoord met het bijgevoegde raadsvoorstel en de beide raadsbesluiten.
7. De wethouder van Financiën te machtigen om de laatste kleine aanpassingen te accorderen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 oktober 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

