Nr. e160041846
Casenr. 16e0008735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 november 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.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Parkeernormen (16e0008564)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Parkeernormen (e160038306, e160038304,
e160038305);
2. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit (e160039951);
3. In te stemmen met de raadsbrief (e160039945) en deze aanbieden aan de agendacommissie.
4. In te stemmen met de commissiebrief over de salderingsregeling (e160040550) en deze te
verzenden aan de commissie I&R.
Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
DB-vergadering van de RNV van 23 november 2016 (16e0009233)
Besluit
1. Kennis te nemen van de besluitenlijst van 26 oktober 2016;
2. In te stemmen met het jaarverslag Leerlingzaken 2015-2016 (5a)
3. In te stemmen met het voorstel over de beschermingstafel (5b);
4. In te stemmen met het mandaatbesluit basismobiliteit (5c);
5. In te stemmen met de voorlopige gunning aanbesteding inkoopdiensten (6c).
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3.

Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Nieuwe gemeenschapp
g
pelijke regelin
ng Meerinzich
ht door samen
nvoeging take
en sociaal dom
mein en
bedrijfsvo
oering (16e00
008311)
Besluit
1. Voornemens te zijjn in te stemm
men met de in
nhoud van het organisatiep
plan (bijlage e160041681)
e
van de
d nieuwe GR Meerinzicht en daarmee in te stemmen
n met de volgende onderde
elen uit het
organisatieplan ov
ver de:
Rechtsvorm bedrijjfsvoeringsorg
ganisatie (parragraaf 2.1)
Bestu
uurssamenste
elling (paragra
aaf 2.3)
Posittionering van programmagelden (paragrraaf 3.9 )
Posittionering van beleid (parag
graaf 3.3);
Herkenbaarheid (p
paragraaf 1.6 )
2. Voornemens te zijjn in te stemm
men met de b
bijbehorende nieuwe
n
conce
epttekst van de
d
geme
eenschappelijjke regeling Meerinzicht
M
(b
bijlage e16004
41680);
3. Kenn
nis te nemen van
v de manag
gementstructu
uur van de nie
euwe GR Meerinzicht (bijla
age
e160
0041679);
4. Aan te
t bieden aan
n de besturen van de SDV en
e Meerinzich
ht;
5. Na in
nstemming va
an de besturen dit voorgenomen besluitt ter advisering voor te legg
gen aan de
OR van Ermelo, Ha
arderwijk, Zee
ewolde, Meerinzicht en SDV
V en ter inforrmatie aan de OR RNV;
6. De vo
oorgenomen besluiten (beslispunt 1) zijjn definitief als
a de vijf ondernemingsrad
den (Ermelo,
Harderwijk, Zeewo
olde, Meerinzicht en SDV) een
e positief advies
a
hebben
n afgegeven.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 22 november 2016
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