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Casenr. 16e0000735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 februari 2016
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester (afwezig bij agendapunten 6 t/m 13)
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 9 februari 2016
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling PZ
Onderwerp
Aanbieding Kadernota 2016-2020 VNOG (2015-10074).
Besluit
1. De concept kadernota 2016-2020(15051012) voor kennisgeving aan te nemen;
2. Zienswijze(corsa nummer e160004577) te versturen naar de VNOG vooruitlopende op de
raadsbehandeling.
Afdeling ONT
Onderwerp
Aankoop gedeelte perceel Sterrenboswegje 2 (16e0000695)
Besluit
1. In te stemmen met de aankoop van een gedeelte van het perceel Sterrenboswegje 2.
2. Vanuit het krediet verkeersveiligheid GVVP een krediet vrij te geven ad € 30.000,00 en dit bij de
1e Bestuursrapportage 2016 budgettair te laten verwerken.
Afdeling ONT
Onderwerp
Huishoudelijke Hulp Wmo: overname TSN door Stichting Familiehulp (Thuiszorg) (16e0001704).
Besluit
1. De dienstverlening te continueren met bestaande aanbieders en geen nadere overeenkomst te
onderzoeken c.q. aan te gaan met de Stichting Familiehulp (Buurtzorg).
2. Het contract met TSN aangetekend op te zeggen (ontbinden) per 25 april 2016 of zoveel eerder
als de huidige aanbieders de dienstverlening kunnen overnemen.
3. De bewindvoerders TSN vragen de dienstverlening voort te zetten tot uiterlijk 25 april 2016.
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5.

Afdeling R&B
Onderwerp
Uitvoeringsnota Beheer onverharde wegen (16e0001440).
Besluit
1. In beginsel in te stemmen met bijgevoegde Uitvoeringsnota Beheer Onverharde Wegen, waarin
de beheeruitgangspunten voor onverharde wegen staan beschreven en een inventarisatie ten
behoeve van de afweging van belangen is opgenomen.
2. De nota d.m.v. een commissievoorstel ter advisering voor te leggen aan de raadscommissie
Ruimte & Infrastructuur.
Afdeling BV
6.
Onderwerp
Notitie forensen- en toeristenbelasting 2016 (16e0000428).
Besluit
1. Het onderzoek naar de forensen- en toeristenbelasting voorlopig stil te leggen in afwachting van
het voorontwerp van het wetsvoorstel voor de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied
was volgens toezegging van de staatssecretaris d.d. 8 december 2015 voor de zomer van 2016
aan de tweede kamer wordt aangeboden.
2. De tarieven voor forensen- en toeristenbelasting 2017 gelijk te houden en niet te indexeren en
dit te verwerken in de kadernota 2017.
3. In de zomer van 2016 (september) de gevolgen van het voorontwerp van het wetsvoorstel voor
de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied voor de forensen- en toeristenbelasting in
beeld te brengen en het College adviseren hoe verder te gaan.
4. De raadsbrief aan te bieden aan de raad.
Afdeling BV
7.
Onderwerp
Rekening 2015: Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken (16e0001220).
Besluit
1. Het percentage voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken te verhogen naar 57%.
2. Dit te verwerken in de Jaarrekening 2015.
3. In overleg met de betrokken portefeuillehouders nagaan welke factoren de stijging verklaren en
welke beleidsmaatregelen aanbeveling verdienen.
Stafeenheid S&C
8.
Onderwerp
Actualiteiten regionale samenwerking (16e0000920).
Besluit
1. In te stemmen met de raadsbrief over de actualiteiten van de regionale samenwerking en aan te
bieden aan de raad.
2. Over de regionale gebiedsopgaven nu nog geen inhoudelijke informatie op te nemen, maar te
volstaan met een procesmededeling.
3. De informatie over Sita zo nodig nog nader actualiseren.
4. Passage SDV aanvullen met verwijzing naar passage over EHZ Sociaal domein.
Vastgesteld in de collegevergadering van 23 februari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

