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BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 28
2 maart 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
De heer
h
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris
Afw
wezig (met ken
nnisgeving):
Mev
vrouw drs. E. Heutink-Wend
H
derich, wethouder
Openbaar deel
d
1.

2.

3.

Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Bestuurlijjk wederhoor op rapport re
ekenkamercommissie subs
sidiebeleid (16e0005919)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het Reken
nkameronderz
zoek Subsidie
ebeleid.
2. De Rekenkamer
R
bijgevoegde be
estuurlijke reactie toe te stturen (e17000
07800).
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Bedrijfsplan uitvoering
gsorganisatie sociaal dome
ein EHZ (17e0
0002282)
Besluit
b
M
Meerinzicht
so
ociaal als voorgenomen besluit vast te stellen;
s
1. Het bedrijfsplan
2. Het besluit
b
onder punt 1 voor advies
a
te legg
gen aan de Bijjzondere Ond
dernemingsraa
ad (BOR);
3. Indie
en de BOR pos
sitief adviseerrt, het voorge
enomen beslu
uit automatisc
ch om te zetten in een
defin
nitief besluit.
Afdeling ARB
Onderwe
erp
Van Energieplein Erme
elo naar Duurzaamheidslok
ket Ermelo (17e0002475).
Besluit
1. Te stoppen met het
h Energieple
ein Ermelo Infformatiepunt op 3 april 2017.
2. Op 3 april 2017 een
e nieuw fysiek duurzaam
mheidsloket op
p te richten.
3. Als locatie voor het duurzaamh
heidsloket te kiezen voor de
d hal van hett gemeentehu
uis.
4. Voorr de bemensin
ng van het du
uurzaamheids
sloket in eerstte instantie Ve
eluwe Duurza
aam in te
scha
akelen.
5. Een pilot te starte
en met betrok
kken partijen die in het najaar zal worde
en geëvalueerrd.
t
per maa
and één duurz
zaamheidsthe
ema uit te die
epen.
6. Aan de hand van een ‘Groene tafel’
7. Een duurzaamheidsplatform te
e ontwikkelen
n.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 28 maart 2017
7
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

