Nr. e170042662
Casenr. 17e0006455

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 november 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.

Afdeling AONT
Onderwerp
Mandaat, DVO en verwerkersovereenkomst Leerlingzaken en RMC (17e0006868)
Besluit
1. Het mandaatbesluit Leerplicht en RMC (e170042163) vast te stellen;
2. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Leerplicht en RMC (e170042162) te sluiten, waarmee
tevens door het college van Ermelo expliciete toestemming aan het bestuur van Meerinzicht
wordt gegeven om deze DVO aan te gaan ten behoeve van de OPEN-gemeenten (= Oldebroek,
Putten, Elburg en Nunspeet);
3. De verwerkersovereenkomst (landelijke standaard format) (e170042164) voor 1 januari 2018 te
sluiten;
4. In te stemmen met de tekst van de bestaande ambtsinstructie Leerplicht RMC (e170042168) en
deze tekst opnieuw vast te laten stellen door gastheergemeente Harderwijk;
5. Het privacyreglement/verordening Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te passen;
6. Het vigerende beleid voor de taakvelden leerplicht en RMC, vastgelegd in het Beleidsplan
Leerlingzaken 2016-2020 en Beleids- en afsprakenkader RMC 2017-2020, vooralsnog te
bestendigen.
Afdeling AONT
Onderwerp
Jaarafspraken 2018 met UWOON en de Groene Draad (17e0006879)
Besluit
1. De Jaarafspraken 2018 met UWOON en de Groene Draad vast te stellen.
2. De raad te informeren door middel van een raadsbrief
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Project Calluna en binnensport – projectplan fase 4 (17e0004993)
Besluit
1.
Het Projectplan Project Calluna – fase 4 Voorbereiding – met een tweetal aanvullingen vast te
stellen;
2.
De raadsinformatiebrief (e170033101) vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
3.
De communicatie over de voortgang van dit project voortaan vorm geven d.m.v. een breed – en
ook onder de gemeenteraad - te verspreiden nieuwsbrief.
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Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Regeling tegemoetkom
ming zorgkosten chronisch
h zieken en mensen
m
met ee
en beperking Ermelo 2017
(17e0006
6744/4165)
Besluit
1. De ra
aad - conform
m het met een enkele aanvu
ulling vastgestelde voorstel - voor te ste
ellen de
‘Rege
eling tegemoe
etkoming zorrgkosten chro
onisch zieken en mensen met
m een beperrking Ermelo
2017
7’ vast te stellen.
2. Vast te stellen datt hiermee uitv
voering is geg
geven aan de motie van de raad.
3. Het voorstel
v
voor 2017 (€ 188.000) en 2018
8 (€ 188.000) te dekken va
anuit de reserve Sociaal
Domein.
Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Subsidieb
beleidskader Ermelo 2018--2022 (17e0006866/4659))
Besluit
1. In te stemmen me
et het Subsidie
ebeleidskader Ermelo 2018
8-2022 en de hierin opgen
nomen
uitga
angspunten.
2. Het Subsidiebeleid
S
dskader Ermelo 2018-2022
2 ter vaststelling aan te bie
eden aan de g
gemeenteraad
d
(02330000011266).
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Liquidatie
eplan RNV (17
7e0006863)
Besluit
1. In te stemmen me
et het liquidattieplan van de
e RNV;
2. In te stemmen me
et de bijgevoe
egde brief naa
ar het DB van de RNV (e170
0042156) en deze te
verstturen. De brie
ef aanscherpen m.b.t. nade
ere afspraken over extra in
nzet t.b.v. het RAJ.
Afdeling FIN
Onderwe
erp
Concept 8e Bestuursra
apportage (17e0006925)
(Besproken
n i.a.v. mevr. mr.. A.H. van der Ma
aat-Bosma en de
e heren B. van Be
eek en P. van Me
eer)

Besluit
1. In te stemmen me
et de inhoud van
v de 8e Besttuursrapporta
age 2017, zoa
als besproken
n;
2. De ra
aad voor te sttellen de begrrotingsaanpas
ssingen zoals in deze bestuursrapportage worden
verm
meld vast te sttellen;
3. De voorziening Frrictiekosten RNV in te stelle
en.
4. De notitie financië
ële positie gemeente Ermelo af te wachtten.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 28 november 2017
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