Nr. e160016969
Casenr. 16e0004127

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 3 mei 2016
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 C. Versluis, plaatsvervangend gemeentesecretaris
Afwezig:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder (met kennisgeving)
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (met kennisgeving)
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 26 april 2016.
Besluit
De besluitenlijst vaststellen.
Afdeling AONT
Onderwerp
Regioplan Kansrijk wonen (16e0003380)
Besluit
1. In te stemmen met het Regioplan Kansrijk Wonen 2016-2020 en preventieve woonbegeleiding
aan jongeren in Ermelo voor 4 jaar te faciliteren in de vorm van het project Kansrijk Wonen.
2. Subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Kansrijk Wonen met een maximum van
€ 70.000,00 per jaar voor de periode 2016 t/m 2020.
3. Kosten voor de periode 2016-2020 in eerste instantie te dekken uit het lokaal zorgbudget
Jeugdzorg.
4. De dekking voor 2017 e.v. heroverwegen zodra een ontschot integraal budget sociaal domein,
mede gericht op dit soort initiatieven, gestalte gekregen heeft.
Afdeling ARB/THH
Onderwerp
Aanbieden verordening Kwaliteit VTH (16e0003866)
Besluit
De ‘verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, gemeente
Ermelo’ (nr. e160015824) ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
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4.

Afdeling ARB/TSC
Onderwerp
Budgetsubsidie 2015- 2018 Stichting Sport & Sociaal Culturele Accommodaties Ermelo Triade (201505099)
Besluit
1. In te stemmen met de voorwaarden en prestatieafspraken budgetfinanciering 2015 – 2018
Stichting Sport en Sociaal Culturele Accommodaties Ermelo (Triade).
2. De jaarlijkse budgetsubsidie vast te stellen op € 196.765,70 voor de periode 2015 – 2018.
3. Aan de stichting een nabetaling doen ter grootte van € 61.765,72 voor de budgetsubsidie voor
2015 en een nabetaling over het eerste kwartaal 2016 te doen van € 15.441,43.
4. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting vanaf 2019 rekening te houden met een hoger
benodigd budget MOP van gemiddeld € 39.000 per jaar.

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 mei 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

