Nr. 15048667
Casenr. 2015-09495

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 8 december 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 1 december 2015
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, met dien verstande, dat onder punt 9
(De Driesprong), onder 2 (dakpannenfabriek De Driesprong) de woorden “bij voorkeur” worden
tussengevoegd.
Afdeling ONT
Onderwerp
Update stand van zaken Breedband/Glasvezel december 2015 (2015-09268).
Besluit
1. Kennis te nemen van het memo aangaande breedband in het buitengebied van Ermelo/de Noord
Veluwe.
2. Het college bevestigt de terughoudende opstelling van de gemeente; primair is dit een
verantwoordelijkheid van de betrokken inwoners zelf.
Afdeling ONT
Onderwerp
Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (2015-08494).
Besluit
1. Vooralsnog geen algemene voorziening Hulp bij het Huishouden in te voeren.
2. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde concept-raadsbrief met corsanummer
15043005.
3. Op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein te reageren via bijgevoegde conceptbrief met
corsanummer 15042963.
Afdeling R&B
Onderwerp
Vereniging Bos- en Natuurterrein Eigenaren (2015-06039).
Besluit
1. In beginsel te besluiten lid te worden van de op te richten vereniging van gemeentelijke bos- en
natuurterreineigenaren met als doel te worden vertegenwoordigd in de Vereniging van Bos- en
NatuurterreinEigenaren (VBNE).
2. Het ontwerp-besluit conform artikel 160, lid 2, Gemeentewet aan de raad voorleggen.
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5.

6.

Afdeling PZ
Onderwerp
Inkrimpen aantal stembureaus bij referendum (2015-09448).
Besluit
Het aantal stembureaus van 16 naar 9 te verminderen indien er alleen een referendum plaatsvindt.
Het college vraagt om specifieke aandacht voor een stembureau in de omgeving van de Dillenburg.
Afdeling BV
Onderwerp
Jaarplanning 2016 P&C documenten (2015-09175).
Besluit
1. In te stemmen met de Jaarplanning 2016 P&C-documenten.
2. Het overleg tussen college en MT over de maandelijkse concept-bestuursrapportages te plannen
op dinsdagochtend om 09:00 uur.
3. De Jaarplanning 2016 P&C-documenten op intranet te publiceren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 december 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

