Nr. e170002123
Casenr. 16e0010
0482

BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 24
2 januari 2017

Aanwezig:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
h
mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer
h
A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De heer
h
J. van Eijsden, wethou
uder
Mev
vrouw drs. E. Heutink-Wend
H
derich, wethouder
De heer
h
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris
Openbaar deel
d
1.

2.

3.

Afdeling ABV/TFIN
Onderwe
erp
Decembe
ercirculaire 20
016 Gemeente
efonds (16e00
010127)
Besluit
1. De decembercircu
ulaire 2016 (e160048216) voor
v
kennisge
eving aan te nemen;
n
2. In te stemmen me
et de in dit collegevoorstel genoemde financiële verw
werking van de
e uitkomsten;
3. De uitkomsten te verwerken in de Jaarrekening 2016 alsm
mede de 1e Bestuursrappo
ortage 2017;
4. De ra
aad te informeren door mid
ddel van bijga
aande raadsbrief (e160048
8375)
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Actualiteiten gemeens
schappelijke regelingen
r
(17
7e0000466)
Besluit
Bijgaande
e – enigszins aangevulde - raadsbrief ov
ver de actualitteiten van de gemeenschappelijke
regelinge
en aan te bied
den aan de raa
ad.
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Inwoners
senquête in he
et kader van het
h onderzoek netwerkgem
meente (17e00
000467)
Besluit
1. Een enquête
e
onde
er de inwoners
s van Ermelo uit te voeren in het kader van
v het onderzoek naar
netw
werkgemeente Ermelo;
2. Extra
a aandacht te vragen voor toegankelijk
t
e begrijpelijk taalgebruik in zowel de begeleidende
en
b
brief als het vrage
enformulier;
3. De ra
aad in het wee
ekbericht hierrvan op de ho
oogte te stelle
en;
4. De ko
osten te dekk
ken uit de pos
st adviezen en
n onderzoek.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 24 januari 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

