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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 30 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. Hoeve, plv gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Visie Passend Werk (17e0003411)
Besluit
1. De visie Passend Werk vast te stellen.
2. De raadsbrief bij de visie Passend Werk vast te stellen.
3. De visie en de raadsbrief aan de raad voor te leggen.
4. Kennis te nemen van het advies van de adviesraden sociaal domein en van de gezamenlijke EHZ
reactie op dit advies.

2.

Afdeling ONT
Onderwerp
Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2016 (17e0003088).
Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 (e170015862) van de Adviesraad Sociaal Domein
Ermelo.
2. De Adviesraad via bijgaande brief (e170015861) te antwoorden.
3. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad..
Afdeling ONT
Onderwerp
Beantwoording vragen nav commissie inzake bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje (17e0003483)
Besluit
1. In te stemmen met de gecorrigeerde parkeerberekening Kerklaan-Postlaantje 19 mei 2017
(e170018615).
2. In te stemmen met de wijzigingen in de Regels (e170019373), Toelichting (e170019374) en de
Verbeelding (e170019345) van het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje.
3. In te stemmen met de wijzigingen in de Reactienota Kerklaan-Postlaantje (e170011954).
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief (e170018867) en deze ter verzending aan te bieden
bij de griffie.
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Afdeling PBZ/THH
Onderwe
erp
Jaarversla
ag 2016 Wet kinderopvang
k
g en kwaliteits
seisen peuterspeelzalen (17e0000292)
Besluit
1. Het jaarverslag 20
016 Wet kinde
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k
n peuterspeelzalen (kenm
merk
e170
0016500) mett toelichting vast
v
te stellen.
2. het ja
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551, ter kenniisgeving aan
de ge
emeenteraad aan te bieden
n.
3. akko
oord te gaan met
m publicatie
e van de indicatoren uit hett jaarverslag op
o de website
e
www
w.waarstaatjeg
gemeente.nl.
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Besluitenlijst vergaderring van 30 mei
m 2017.
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