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BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 21 februarri 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.

Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Vaststelling Organisatieplan Meerin
nzicht-bedrijfs
svoering (023
33000000034
44)
Besluit
1. Het Organisatiepla
O
an Domein Be
edrijfsvoering
g Meerinzicht fase 1 + 2 – voor
v
zover de bevoegdheid
d
van het
h college va
an Ermelo stre
ekt - als voorg
genomen besluit vast te ste
ellen.
2. In te stemmen me
et het ontslag van de mede
ewerkers taak
kvelden fase 2 bij de gemee
ente Ermelo
en de
e gelijktijdige
e aanstelling van
v de medew
werkers taakv
velden fase 2 bij
b Domein Be
edrijfsvoering
g
Meerrinzicht per 1 januari 2018
8.
3. De besluiten
b
onde
er 1 en 2 via de
d BOR ter advisering voorr te leggen aan de Onderne
emingsraden.
4. Het voorgenomen
v
n besluit autom
matisch om te
e zetten naar een definitief besluit zodrra de
Onde
ernemingsrad
den positief hebben geadviiseerd.
5. Bij he
et voorstel aa
an de raden in
nzake de beno
odigde toeste
emming tot va
aststelling van
n de GR een
reflectie toevoege
en t.a.v. de me
et de samenw
werking t.a.v. Bedrijfsvoerin
ng beoogde doelen
d
(de 4 K’s) en de mate
m
waarin de
eze zijn/word
den gerealisee
erd.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 21 februari 20
017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
burg
gemeester,
secrretaris,

