Nr. e160007230
Casenr. 16e0000735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 februari 2016
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer C. Versluis, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 16 februari 2016
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst gemeenten met de Stichting Jeugd Noord Veluwe (16e0001246)
Besluit
1. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten die participeren in de Stichting Jeugd
Noord Veluwe vast te stellen.
2. Wethouder A.L. Klappe te mandateren om namens het college van B&W de ondertekening van de
overeenkomst te verzorgen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2015-2018 (16e0001885)
Besluit
In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de cao Sociale Werkvoorziening 2015-2018.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vooroverleg Watervalweg 137 (2015-09787).
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het vestigen van een bedrijf op de locatie Watervalweg
137 te Ermelo;
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het vestigen van een bedrijf in
uitlijntechniek en droge opslag op de locatie Watervalweg 137 te Ermelo onder bepaalde
voorwaarden;
3. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om het perceel deels te gebruiken als
vrachtwagenparkeerplaats;
4. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren.
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5.

6.

Afdeling R&B
Onderwerp
MOP, gebouwen in Ermelo (16e0000352)
Besluit
1. Het MeerjarenOnderhoudsPlan gebouwen 2016-2065 vast te stellen.
2. Het (oude) MeerjarenOnderhoudsPlan 2012-2021 te verlengen, voor zo ver de gebouwen niet
zijn opgenomen in het nieuwe MOP 2016-2065.
3. De duurzaamheidselementen betrekken bij het programma duurzaamheid.
4. De financiële gevolgen (kredieten en budgetten) te verwerken in de eerstvolgende
Bestuursrapportage 2016.
Afdeling BV
Onderwerp
Programmabegroting 2016-2019: provinciaal toezicht (16e0000759)
Besluit
Kennis te nemen van de brief van de provincie Gelderland met betrekking tot het provinciaal
financieel toezicht.
Mogelijk memo bij weekbericht als toelichting toevoegen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 1 maart 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

