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Besluitenlijst van de vergadering van het college van B&W d.d. 14 maart 2017
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.

Afdeling R&B
Onderwerp
Vaststelling Monumentale (waardevolle) bomenlijst 2017 (17e0000968)
Besluit
1. De naar de situatie van heden opgeschoonde “voorlopige lijst monumentale bomen 2017” met
bijbehorende kaart vast te stellen; op basis van de nieuwe groenvisie c.q. het nieuwe
groenbeleid (zie 2) zal de lijst opnieuw getoetst, eventueel gecategoriseerd en definitief
vastgesteld worden.
2. In te stemmen met het integreren van de ‘beleidsnotitie ter bescherming van monumentale
bomen’ in de nieuwe groenvisie en -beleid.
3. In te stemmen met het versturen van raadsbrief e170008706 ter beantwoording van de motie
van 30 juni 2016.
Afdeling R&B
Onderwerp
Plan van aanpak Groenvisie en groenbeleid (17e0001282)
Besluit
1. Kennis te nemen van de in het voorstel opgenomen aanpak voor het opstellen van een nieuwe
groenvisie en geactualiseerd groenbeleid met inbreng van bewoners en betrokken organisaties.
2. De groenvisie en het daarop gebaseerde groenbeleid in de zomer van 2017 door de
gemeenteraad te laten vaststellen.
MIZ
Onderwerp
Sociaal plan en plaatsingsprocedure Meerinzicht (fase 2 Bedrijfsvoering en Sociaal domein)
(17e0002066)
Besluit
1. Het aangepaste sociaal plan vast te stellen.
2. De aangepaste plaatsingsprocedure vast te stellen.
3. Het besluit onder punt 1 en 2 voor te leggen aan het Bijzonder Georganiseerd Overleg.
4.

Indien in het BGO overeenstemming over dit voorgenomen besluit wordt bereikt, het
voorgenomen besluit automatisch om te zetten in een definitief besluit. Slechts in het geval
wanneer er sprake is van een wezenlijke, inhoudelijke verandering in het voorstel, zal het
voorstel opnieuw ter (definitieve) vaststelling aan de drie colleges en het bestuur van de SDV
worden aangeboden.
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Afdeling R&B
Onderwe
erp
Naamkeu
uze algemene begraafplaatts Ermelo (2014-14779).
Besluit
k
te mak
ken uit de shortlist van nam
men die is sam
mengesteld uit de 180 reac
cties op onze
1. Een keuze
oproep om mee te
e denken (zie bijlage document e17000
06628).
2. Voorr de Gemeente
elijke Begraaffplaats de naa
am “Koningsvaren” vast te stellen.
3. Te be
esluiten de hu
uidige verwijs
sbordjes naar de gemeente
elijke begraafplaats te hand
dhaven tot
deze
e vervangen moeten
m
worden.
4. Te be
esluiten de le
eden van de gemeenteraad schriftelijk te
e informeren door middel van
v een
Raad
dsbrief doc.nr. e170006637.
5. Te be
esluiten de niieuwe naam breed
b
bekend te maken nadat de leden van
v de gemee
enteraad zijn
geïnfformeerd, via actieve persb
berichtgeving
g en tijdens ”d
de week van de
d begraafpla
aats in 2017”.
6. Schriiftelijk te reag
geren, zie doc
cumentnumm
mer e1700066
649 op de enig
ge inhoudelijk
k ontvangen
reacttie per email (zie
(
documen
ntnummer, e170005414).

5.

Onderwe
erp
Uitnodigiing Stichting WoonW
en Rec
creatiebelange
en Tonselse Veld
V
Besluit
Een kenn
nismakingsges
sprek met hett bestuur inpllannen op een
n dinsdagmid
ddag na ontva
angst van de
eind april te verwachte
en uitspraak van
v de Raad v
van State.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 14 maart 2017
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