Nr. e160036472
Casenr. 16e0007900

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 11 oktober 2016

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 4 oktober 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling ABV
Onderwerp
Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds (16e0007832)
Besluit
1. De septembercirculaire 2016 (e160035725) voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de in dit collegevoorstel genoemde financiële verwerking van de uitkomsten;
3. De uitkomsten te verwerken in de 7e Bestuursrapportage 2016.
4. Kennis te nemen van de informatie over het Sociaal Domein; de financiële systematiek i.r.t. het
gemeentefonds nader toelichten aan wethouder Heutink.
5. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief (e160035724).
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek verlenging bestuursovereenkomst met COA (16e0007742)
Besluit
1. In te stemmen met de verlenging van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente
(e160012756) voor een periode van vijf maanden;
2.
Bovenstaande punt bevestigen aan het COA via brief (e160035911);
3.
De stukken aan te bieden aan de griffie om de raad te informeren.
Afdeling APZ
Onderwerp
Bedrijfswoning Eendenparkweg 41 (16e0007639)
Besluit
1.
Kennis te nemen van het onderzoek voor het wijzigen van de bedrijfswoning naar
burgerwoning op de locatie Eendenparkweg 41
2.
Geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bedrijfswoning naar burgerwoning op
de locatie Eendenparkweg 41.
3.
Over één concreet onderdeel van het advies nog contact opnemen met wethouder Heutink.
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5.

Afdeling APZ
Onderwerp
Melding buitenverkoop met kraampjes in De Enk (16e0007428)
Besluit
1.
Kennis te nemen van de melding klein evenement voor het plaatsen van kraampjes en
buitenopslag op de zaterdagen in de maanden november en december 2016 in De Enk;
2.
Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het plaatsen van kraampjes en
buitenopslag op de zaterdagen in de maanden november en december 2016 in De Enk.

Vastgesteld in de collegevergadering van 18 oktober 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

