Nr. e170029773
Casenr. 17e0004781

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 22 augustus 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.

3.

SSC
Onderwerp
Vaststelling besluitenlijsten collegeperiode 10 juli – 11 augustus 2017 vakantieweken.
Besluit
De besluitenlijsten vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling R&B
Onderwerp
Commissie Naamgeving Openbare Ruimte en –Gebouwen (16e0009584).
Besluit
1. Het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering adressen gemeente Ermelo 2017 vast te
stellen, dit onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering
adressen gemeente Ermelo 2011.
2. De zittingsduur van de door het college – voor zoveel nodig op basis van een profielschets - te
benoemen burgerleden te bepalen op 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals
maximaal 4 jaar, dit op basis van een rooster van aftreden.
Afdeling ONT
Onderwerp
Bijdrage Ermelo aan Bedrijven Event BKE 2 oktober 2017 (16e0010163).
Besluit
1. In te stemmen met het leveren van een bijdrage aan de kosten (1/3) van het organiseren van
het BKE Bedrijven Event op 2 oktober 2017 en het, onder nader af te spreken voorwaarden,
verstrekken van vouchers op die dag voor de eerste 20 bedrijven die intekenen voor de
energiescan.
2. Een bedrag te betalen van maximaal € 2.700,00 excl. BTW als bijdrage in kosten van het
organiseren van het Event.
3. Een korting te geven van 50% op de scan tot maximaal € 500,00 per voucher uit te keren aan
Ermelose bedrijven die direct en als eerste intekenen voor een energiescan. De kosten daarvan
te dekken uit het programmaplan duurzaamheid, speerpunt bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
4. Samen te werken met BKE en Rabobank in de voorbereiding van PR en marketing van de
bijeenkomst op 2 oktober 2017 via de gebruikelijke media.
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Afdeling PZ
Onderwe
erp
Procedure datalekken (3428)
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