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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 24 oktober 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.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Starterslening (17e0006130/3866)
Besluit
1. In te stemmen met de Verordening Starterslening gemeente Ermelo (e170033527) en deze ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen op basis van het raadsvoorstel (e170035751).
2. De raad te verzoeken in de begroting 2018 een aanvullende storting op te nemen van
€ 375.000,00 teneinde in de periode 2018-2021 jaarlijks tot ten hoogste € 300.000,00
startersleningen te kunnen verstrekken.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Uitvoeringsplannen armoedebestrijding (17e0004648)
Besluit
1. Onder voorbehoud van de adviezen van de Adviesraad sociaal domein, en de Jongerenraad en
de raadscommissie in ontwerp vast te stellen:
a. het uitvoeringsplan verbetering informatievoorziening armoedebestrijding (e170029585);
b. het uitvoeringsplan verbetering kwaliteit van wonen en beperking van de kosten
(e170030063);
c. het uitvoeringsplan Maatschappelijke bijdrageregeling (e170027412);
d. het uitvoeringsplan blijvend inzetten op preventie en vroegsignalering bij
armoedebestrijding (e170029597);
e. het uitvoeringsplan maatwerkoplossing voor bijzondere situaties (e170027413);
f. het uitvoeringsplan activering van uitkeringsgerechtigden (e170027419);
g. het uitvoeringsplan Beschermingsbewind bij armoedebestrijding (e170031082);
2. De uitvoeringsplannen ter opiniërende bespreking voor te leggen aan de raadscommissie
Samenleving & Maatschappij;
3. De uitvoeringsplannen daarna met inachtneming van de adviezen van de Adviesraad sociaal
domein, de Jongerenraad en de raadscommissie definitief vast te stellen.
4. De raad voor te stellen de maatschappelijke bijdrageregeling en computerregeling Ermelo 2018
vast te stellen.
5. Vast te stellen dat hiermee uitvoering is gegeven aan de 3 moties van de raad en dat hiermee
een einde komt aan het jaarlijks ad hoc beschikbaar stellen van gelden t.b.v.
armoedebestrijding;
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Voorr de dekking van
v de uitvoeringskosten genoemd
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