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1.
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Afdeling AONT
Onderwerp
Raadsbrief ten behoeve van scenario’s voor De Dialoog (17e0006238)
Besluit
1. In te stemmen met de raadsbrief (e170038401);
2. De raad via deze raadsbrief te informeren over de drie bouwkundige scenario’s die zullen
worden onderzocht voor de Dialoog met bijbehorende kostenraming.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Kostenontwikkeling ViaVe 2017 (17e0006322/4334)
Besluit
1. Kennis te nemen van het memo van de Stuurgroep Basismobiliteit / ViaVe over de
kostenontwikkeling ViaVe 2017;
2. Het nadeel van € 142.000,00 voor 2017 te dekken ten laste van de Bestemmingsreserve Sociaal
Domein;
3. Het structurele nadeel van € 142.000,00 bij te ramen en als taakstelling op te nemen binnen het
product 643 WMO;
4. De budgettaire consequenties bij de 8e bestuursrapportage 2017 te verwerken.
5. Opdracht te geven voor een analyse van (de oorzaken van) de geconstateerde fluctuaties en te
bepalen, dat hierover voor 1 maart 2018 moet worden gerapporteerd.
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Afdeling APZ
Onderwe
erp
Verzoek vooroverleg
v
H
Haspel
29 te Ermelo
E
(17e00
004722)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v en in prin
ncipe medewe
erking te verle
enen aan het verzoek
v
voor het tijdelijk
wijzig
gen van het bestemmingsp
b
plan door mid
ddel van een omgevingsve
o
rgunning op de
d locatie
Hasp
pel 29 te Erme
elo onder bep
paalde voorwa
aarden;
2. Deze
e toezegging één
é jaar geldiig te verklaren
n.
3. In he
et nieuwe besttemmingsplan
n een adequa
ate regeling opnemen die verhuur
v
voor andere
a
dan
recre
eatieve doeleinden afdoend
de tegengaat.
4. In de
e anterieure overeenkomst een voldoend
de afschrikwe
ekkend boeteb
beding opnem
men.
Team Fa
acilitair Miz
Onderwe
erp
Ondertek
kenen Manifes
st Maatschapp
pelijk Verantw
woord Inkopen (MVI) (16e0
0007467)
Besluit
atschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 te ondertekenen
o
.
1.
Het Manifest Maa
2.
De afdelingsman
a
agers te vragen om voor het
h actieplan concrete
c
ambities voor MV
VI aan te
drag
gen en uit te werken.
w
3.
Verttegenwoordig
gers uit het prrogrammateam duurzaamh
heid en de ink
koopcoördina
ator van
gem
meente Ermelo
o een actiepla
an MVI op te la
aten stellen en
e in te dienen
n op basis van
n door
afde
elingen aange
eleverde ambiities.
4.
Inko
oop op te drag
gen te onders
steunen bij de
e uitwerking en
e toepassing
g van MVI bij
aanbestedingen.
oor ISNV.
5.
Regionale coördinatie te laten uitvoeren do
6.
De ondertekening
o
g van het toetredingsverzo
oek en - tijden
ns het groot ondertekenmo
o
oment op het
cong
gres MVI 14 december
d
201
17 te mandate
eren aan weth
houder J. van Eijsden.
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