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BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 27
2 juni 201
17
Aanwezig:
De heer
h
mr. J. van den Bosch, locoburgeme
eester
De heer
h
A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De heer
h
J. van Eijsden, wethou
uder
Mev
vrouw drs. E. Heutink-Wend
H
derich, wethouder
De heer
h
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris
Afw
wezig met kennisgeving:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
Openbaar deel
d
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Verzoek vooroverleg
v
H
Haspel
21 (17
7e0002412)
Besluit
1. Het besluit
b
omtrent het verzoek voor het wijjzigen van de
e bedrijfswoniing naar burg
gerwoning op
de lo
ocatie Haspel 21 van 20 september 2016 te heroverw
wegen en;
2. In prrincipe medew
werking te verrlenen aan het verzoek voo
or het wijzigen van de bedrijfswoning
naar een woning met een recreatieve bestemming met bouwvlak
b
met de aanduidin
ng Wonen;
3. Deze
e toezegging één jaar geldig te verklaren.
Afdeling DIR/SSC
2.
Onderwe
erp
Formalise
eren Bedrijfsv
voeringsorgan
nisatie Meerinzicht en ophe
effen Gemeen
nschappelijke Regeling
Sociale Dienst
D
Veluwerrand (17e000
04048)
Besluit
1. De Gemeenschapp
G
pelijke regelin
ng Meerinzich
ht (domein be
edrijfsvoering en domein so
ociaal) te
wijzigen door de bestaande reg
geling te verv
vangen door de
d bij dit besluit gevoegde en hiervan
r
dit bekend
b
te ma
aken en de reg
geling ter inza
age te leggen
n;
deel uitmakende regeling,
2. De gemeenschapp
pelijke regelin
ng Sociale Die
enst Veluwera
and op te hefffen op 1 janua
ari 2018 dan
wel op
o een nader te bepalen inwerkingtredin
ngsdatum, indien de colleg
ges daartoe besluiten
b
voorr
1 jan
nuari 2018;
3. In te stemmen me
et de bijgevoe
egde concept--brief aan het Dagelijks Bes
stuur van de Sociale
S
Dienst
Veluw
werand over het
h opheffing
gsbesluit (als bedoeld
b
onde
er beslispunt 2).
Onderwe
erp
3.
Besluitenlijst vergaderring van 27 ju
uni 2017
Advies
De boven
nstaande besluitenlijst van de collegevergadering van
n heden vast te
t stellen.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 27 juni 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
mr. J.
J van den Bos
sch,
secrretaris,
locoburgemeester,
1.

