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Casenr. 17e0005
5204

BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 19 septemb
ber
201
17
Aanwezig:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
h
mr. J. van den Bosch, wethouder
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
Openbaar deel
d
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Rioolonderzoek naar drugs
d
(17e000
05367)
Besluit
1. Het rioolonderzoe
r
ek uit te voere
en conform de
e raadsmotie;;
2. Hierv
voor opdrachtt te verlenen aan
a het KWR.
Afdeling DIR/SSC
2.
Onderwe
erp
Nieuw ink
koopbeleid –e
en voorwaarden en lokale inkoopafspra
i
ken (17e0003
3133)
Besluit
1. Het inkoopbeleid en de algeme
ene inkoopvoo
orwaarden terr besluitvorming aan de ra
aad aan te
biede
en;
2. De aa
anvullende lokale inkoopaffspraken ter besluitvormin
b
ng aan de raad
d aan te biede
en;
3. opdracht te geven
n tot het opste
ellen en uitvo
oeren van een beknopt uitv
voeringsplan duurzaam
d
inkop
pen.
Afdeling ABV/TFIN
3.
Onderwe
erp
Programm
mabegroting 2018 – 2021 (17e0003422
2)
Besluit
1. De in
nhoud van hett boekwerk Prrogrammabeg
groting 2018--2021 vast te stellen.
2. De wethouder
w
van
n Financiën te machtigen om de laatste kleinere
aanp
passingen te a
accorderen.
3. In te stemmen me
et het raadsvo
oorstel, het ra
aadsbesluit en
n de publicatie
e.
4. De begrotingsstuk
kken in hande
en te stellen van
v de griffie en de
agendacommissie.
5. De wethouder
w
van
n Financiën te machtigen de vastgestelde Subsidiepla
afonds 2018 (e170032789
(
)
met toelichting
t
(e170032792) toe
t te voegen
n als achtergro
ondinformatie
e voor de raad.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 19 september 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
burg
gemeester,
secrretaris,
1.

