Nr. e170036717
Casenr. 17e0005676

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 oktober 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw mr. A.H. van der Maat-Bosma, plaatsvervangend gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer A.L. Klappe, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Sociaal beheer Henriëtte van Heemstrahuis (17e0005802)
Besluit van 10 oktober 2017
1. In te stemmen met het afsluiten van een contract met de Huischmeesters voor het sociaal
beheer van het Henriëtte van Heemstrahuis en het afsluiten van het contract te mandateren aan
de portefeuillehouder.
2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van minimaal €30.000 en maximaal €47.500 (ex
BTW) op jaarbasis voor de jaren 2018 t/m 2021.
3. Voor de feitelijke start van de verhuur (medio 2018) te bepalen uit welk budget binnen het
sociaal domein deze kosten worden gedekt.
4. Tijdens de uitvoering van het contract te voorzien in adequate monitoring en over twee jaar een
tussenevaluatie in te bouwen.
5. Dit onderwerp volgende week opnieuw agenderen ter aanvullende bespreking van enkele
detailvragen.
Besproken B&W d.d. 17 oktober 2017.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aanwijzen De Hoeve als huwelijkslocatie (17e0034632)
Besluit
De Hoeve gevestigd aan de Kerkbrink in Ermelo aan te wijzen als huwelijkslocatie voor de gemeente
Ermelo.
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