Nr. e160038151
Casenr. 16e0007900

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 25 oktober 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 18 oktober 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Onderwerp
7e Bestuursrapportage 2016 (16e0007880)
Besluit
1. In te stemmen met de 7e bestuursrapportage 2016 en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
2. De begrotingswijzigingen zoals in deze Bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.
Onderwerp
Achtmaandsrapportage + begrotingswijziging RNV/Regionaal Account Jeugd
Besluit
1. Wethouder Heutink zal in de e.v. DB-vergadering formeel aantekening vragen van haar bezwaar
tegen de concept-besluitenlijst van de vorige DB-vergadering en een concreet wijzigingsvoorstel
indienen met daarin de juiste weergave van de toen vastgestelde besluiten.
2. De raad voorstellen een formele zienswijze in te dienen tegen de achtmaandsrapportage en de
daaruit voortvloeiende begrotingswijziging van de RNV. Daarbij de specifieke positie van Ermelo
uiteenzetten alsook het gedeelde belang van de gezamenlijke Noord-Veluwse gemeenten bij
congruentie tussen de grondslag voor kostenvergoeding en de rijksbudgetten.
3. De burgemeester, die door het college is gevraagd t.a.v. dit dossier de rol van coördinerend
portefeuillehouder op zich te nemen, zal bestuurlijk overleg voeren met de betreffende
portefeuillehouder(s) van de RNV om te overleggen over de aanpak van de bestuurlijke lobby die
Ermelo met andere vergelijkbare gemeenten in samenspraak met de RNV wil voeren richting
VNG en rijk.
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4.

5.

Afdeling AONT
Onderwerp
Rapportage Sociaal Domein 2015 (16e0003983)
Besluit
1. De Inhoudelijke rapportage ‘Verantwoording Sociaal Domein 2015’ vast te stellen (e160037464)
en beide rapportagedocumenten te integreren.
2. De Raad te informeren door middel van de - sterk gecomprimeerde begeleidende - Raadsbrief
Verantwoording Sociaal Domein 2015 (e160029504) met daarachter de geïntegreerde
rapportage.
3. Met het informeren van de gemeenteraad de toezeggingen rond het gebruik van de website
www.waarstaatjegemeente.nl van de wethouders E. Heutink (cie Samenleving 2-12-15) en
A.L. Klappe (cie Samenleving 3-2-16 en 31-08-16) af te handelen.
4. Hiermee tevens de toezegging van wethouder A.L. Klappe rond inzicht in uitvoeringskosten af te
handelen (cie Samenleving d.d. 11 mei 2016).
Afdeling ARB/TWS
Onderwerp
Naamkeuze algemene begraafplaats Ermelo (2014-14779)
Besluit
1. Gegeven de eerdere besluitvorming daarover, onderkent het college het belang van een
passende en onderscheidende naam voor de algemene begraafplaats, die nu immers vaak
vereenzelvigd wordt met die van het daarnaast gevestigde uitvaartbedrijf.
De tot nu toe aangedragen suggesties worden echter nog niet als overtuigend ervaren. Daarom
wordt besloten de inwoners van Ermelo hierbij te betrekken en dit te begeleiden met een goede
communicatie over de achtergrond en over de “spelregels” die bij de definitieve naamkeuze in
acht genomen zullen worden.
2. In algemene zin ontvangt het college met het oog op toekomstige situaties graag een advies
over toepassing van de modelverordening van de VNG t.a.v. (straat)naamgeving.

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

