Nr. e170014893
Casenr. 17e0002609

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 25 april 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Met kennisgeving afwezig:
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje (17e0000603)
Besluit
1. In te stemmen met de aanpassing van de Reactienota Kerklaan-Postlaantje (e170011954)
conform de in de nota aangegeven wijzigingen betreffende een per abuis niet meegenomen
zienswijze en drie aanvankelijk niet-ontvankelijke zienswijzen, die alsnog ontvankelijk zijn
verklaard;
2. In te stemmen met de aanpassing van het raadsvoorstel (e170003451) conform de in het
voorstel aangegeven wijzigingen betreffende de Crisis- en Herstelwet die van toepassing is;
3. De indieners van een zienswijze na instemming van het college op zo kort mogelijke termijn te
informeren over de aangepaste inhoud van de reactienota en het raadsvoorstel en deze
aangepaste stukken op de gemeentelijke site te plaatsen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Zienswijzen op de Jaarstukken 2016 en de (meerjaren)begroting ODNV 2018-2021 (17e0002756)
Besluit
1. Vooruitlopend op de behandeling van de raad aan het DB van de ODNV de volgende reactie te
geven:

Niet akkoord te gaan met het voorstel om een bedrag van € 24.000,00 voor
professionalisering te reserveren uit het programma “Advies”.

Aan het DB van de ODNV een nadere verklaring te vragen over de stijging van kosten in de
meerjarenbegroting 2018-2018 ten aanzien van loon en prijsontwikkeling en de bijdrage
voor projecten in 2018 en 2019.
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Afdeling ABV/TFIN
Onderwe
erp
Jaarstukk
ken 2016 (16 e
e0007029)
Besluit
1. Akko
oord te gaan met de inhoud van de voorlopige Jaarstukken 2016:
a. met inachtneming van eventuele door het
h college ge
emaakte opme
erkingen en te
ekstuele
a
aanpassingen
n;
b. onder
o
voorbe
ehoud van de definitieve uitkomsten van
n de reguliere accountantsc
controle,
e
exclusief
Sociiaal Domein, bij de gemeen
nte Ermelo;
c. onder
o
voorbe
ehoud van de budgettaire uitkomsten
u
en
n accountants
scontrole van het
o
onderdeel
Jeu
ugd bij de RNV
V en de Socia
ale Verzekerin
ngsbank.
2. De Productenreali
P
isatie 2016 va
ast te stellen.
3. De wethouder
w
van
n financiën te machtigen om de laatste aanpassingen
n in het boekw
werk
Jaars
stukken 2016
6 te accorderen namens het college.
4. De re
ekeningsaldobestemmende posten 2016 te bepalen op € 609.000
0,00.
5. De voorlopige
v
Jaa
arstukken 2016 aan te bied
den aan de au
uditcommissie
e.
Afdeling AONT/TRO
Onderwe
erp
Vaststelle
en bestemmin
ngsplan Burge
emeester Langmanstraat e.o. (17e0002722)
Besluit
nd vast te stellen:
Aanvullen
1. De nota zienswijzen en ambtsh
halve wijziging
gen ontwerp-bestemmings
splan Burg. La
angmanstraatt.
ge 11. Het rap
pport Goudap
ppel Coffeng; versie 19 aprril 2017.
2. Bijlag
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Ontwerpjjaarrekening en
e ontwerpbe
egroting 2018
8 van de RNV (17e0002926
6)
Advies
nis te nemen van
v de ontwerpbegroting 2
2018 en de on
ntwerpjaarrek
kening 2016 van
v de RNV
Kenn
en
2. Aan de
d raad voor te stellen om geen zienswijze in te dien
nen op de onttwerpbegrotin
ng 2018 van
de RN
NV.
Directie
Onderwe
erp
Gewijzigd
de gemeenschappelijke reg
geling Meerin
nzicht (domein
n Sociaal en domein
d
bedrijjfsvoering)
(17e0003
3017)
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van
v het organisatieplan (bijjlage 1) van de
d gewijzigde GR Meerinzic
cht en daarme
ee in te stemm
men met de vo
olgende onde
erdelen uit het organisatiep
plan over de:
a. Rechtsvorm bedrijfsvoerin
b
ngsorganisatie
e (paragraaf 2.1);
2
aragraaf 2.3);
b. Bestuurssamenstelling (pa
g van program
mmagelden (paragraaf 3.9);
c. Positionering
g van beleid (p
paragraaf 3.3));
d. Positionering
af 1.6).
e. Herkenbaarheid (paragraa
gde tekst van de gemeensc
chappelijke re
egeling
2. In te stemmen met de bijbehorende gewijzig
ge 2);
Meerrinzicht (bijlag
3. De ge
emeenteraad om toestemm
ming te vragen voor het wijjzigen van de
e gemeenscha
appelijke
regeling Meerinzic
cht (domein sociaal
s
en dom
mein bedrijfsv
voering).
ormatie aan te
e bieden aan de
d BOR.
4. Dit besluit ter info
1.

6.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 25 april 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

