Nr. e160031344
Casenr. 16e0006632

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 30 augustus 2016

Aanwezig:
De heer mr. J. van den Bosch, loco-burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder;
De heer J. van Eijsden, wethouder (m.u.v. agendapunt 3);
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris (m.u.v. agendapunt 11).
Afwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 23 augustus 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling Fin
Onderwerp
5e Bestuursrapportage 2016, september (16e0005610).
Besluit
1. In te stemmen met de 5e bestuursrapportage 2016 en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad;
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
3. Als gevolg van de BBV-wijziging, de volgende beklemde bestemmingsreserves in te stellen:
Reserve GVVP, reserve overig Verkeer en Vervoer, reserve Centrumontwikkeling, reserve Bouwen
en reserve Sport.
Afdeling R&B
Onderwerp
Ingebruikgeving gedeelte openbaar groen Korenbloem 3 (16e0006579).
(Wethouder Van Eijsden onthoudt zich bij dit agendapunt van deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming.)

4.

Besluit
In te stemmen met de ingebruikgevingsovereenkomst voor een strook grond achter Korenbloem 3
(met een enigszins aangepaste motivatie).
Afdeling ONT
Onderwerp
Beleidsplan armoedebestrijding (2015-02350).
Besluit
1. In te stemmen met het Beleidsplan armoedebestrijding gemeente Ermelo.
2. Aan de raad voor te stellen het Beleidsplan armoedebestrijding gemeente Ermelo vast te stellen.
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5.

6.

Afdeling ONT
Onderwerp
Projectplan inloop GGZ (2015-08734).
Besluit
1. Een subsidie te verlenen van € 41.725,-- aan Welzijn Ermelo ten behoeve van een pilot inloop
GGZ voor een periode van 1 jaar vanaf 01-09-2016.
2. De ervaringen gedurende deze pilot tussentijds te evalueren.
3. Deze subsidie te dekken uit het budget ‘te concretiseren beleid en uitvoeringskosten Wmo’
(6500303). Dit betreft een stelpost. De begrotingswijziging zal worden meegenomen in de
volgende (= 6e) bestuursrapportage.
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitwerking reconstructie kruispunt Hamburgerweg/Dirk Staalweg (16e0006449).
Besluit
1. Kennis te nemen van dit rapport en in te stemmen met de daarin opgenomen conclusies en
aanbevelingen.
2. Kennis te nemen van de reactienota n.a.v. de inloopavond.
3. Er mee in te stemmen om, na uw akkoord op dit advies, met beide grondeigenaren in gesprek te
gaan om te komen tot aankoop van deze perceelsgedeelten. Hieraan voorafgaand zal wethouder
Van Eijsden dit in een persoonlijk contact met betrokkenen toelichten.
4. Er mee in te stemmen om de ruimtelijke procedure daarna te gaan opstarten.
5. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief over uw besluit te informeren.
6. Bij de eerstvolgende Bestuursrapportage de raad vragen het benodigde krediet van
€ 230.000,00 vrij te geven en hiervan € 50.000,00 naar voren te halen (van 2017 naar 2016).

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 september 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

