Nr. e170017541
Casenr. 17e0003009

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 16 mei 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.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Inkoopvisie Jeugd 2018 e.v. (17e0002952)
Besluit
1. In te stemmen met de Inkoopvisie Jeugdhulp 2018 e.v.
2. In te stemmen met de brief aan de adviesraden sociaal domein, naar aanleiding van hun advies
over de concept-inkoopvisie.
3. In te stemmen met de raadsbrief inkoopvisie jeugdhulp 2018 e.v. (e170014865) en deze aan te
bieden aan de raad.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Harmonisatietraject peutervoorzieningen gemeente Ermelo (17e0002949)
Besluit
1. Het PID Harmonisatie Peutervoorzieningen (e170014867) vast te stellen.
2. De raadsbrief (e170016029) vast te stellen en deze met de PID aan te bieden aan de raad.
3. De richtinggevende kaders en vervolgstappen in de “Verkenning Harmonisatie voorschoolse
voorzieningen gemeente Ermelo” (e170015427) over te nemen.
4. InnovatieNul13 opdracht te verlenen voor een ondersteunende rol in het traject (conform offerte
e170015435) voor een bedrag van € 16.100,00 en dit bedrag te dekken uit de post incidentele
middelen Harmonisatietraject.
5. De budgetsubsidie aan Stichting Basisvoorzieningen Peuterspeelzaalwerk Ermelo te beëindigen
per 1-1-2018 en hen hiervan in kennis stellen (e170015565).
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Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Nadere uitwerking pla
anvorming We
estflank en aanvullende kre
edietaanvraag
g (16e0006994)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het onderrzoeksrapportt van het bure
eau Antea.
2. Er me
ee in te stemm
men om in de
eze fase van planontwikkel
p
ling nog geen
n aansluiting vanuit
v
het
GGZ terrein op de Westflank te laten realiserren.
et het resultaa
at van het ove
erleg met het bestuur van de
d Westerkerk
k voor
3. In te stemmen me
uitbrreiding van he
et parkeerterrrein, en dit do
oor Grondzake
en uit te laten
n werken in ee
en formele
overe
eenkomst.
4. In te stemmen me
et de aanpassingen in het wegontwerp
w
n
nabij
de Arend
dlaan.
5. In te stemmen me
et bijgaande raadsbrief.
6. Kenn
nis te nemen van
v de financiële vertaling in het Strateg
gisch Financie
eel Beleid.
7. Het afdelingshoof
a
fd R&B te mac
chtigen de voo
orlopige gunn
ning en opdra
acht te verlene
en binnen de
ramin
ng en beschik
kbare krediet..
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Mandaat vakantieperio
ode 2017 (1802/17e00033
323)
Besluit
1. De aa
anwezige colllegeleden, onder voorwaarrden zoals genoemd in dit voorstel, man
ndateren tot
het nemen
n
van collegebesluiten
n gedurende de weken 29,, 30, 31, 32 en 33 (17 juli tt/m 18 aug).
2. Deze
e gemandatee
erde collegebe
esluiten na de
e vakantieperiiode in week 34 (22 augustus 2017)
bekra
achtigen als v
voltallig colleg
ge.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 16 mei 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

