Nr. e170045829
Casenr. 17e0007074

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 19 december 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 A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel

1.

2.

3.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst Basismobiliteit Noord-Veluwe 2018 (17e0007331/5109)
Besluit
1.
In te stemmen met het sluiten van bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Elburg (02330000012545)
2.
Het mandaatbesluit (02330000012550) vast te stellen.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Definitief vaststellen Uitvoeringsplannen armoedebestrijding (17e0007288/5183)
Besluit
1. Gezien de eerdere commissiebehandeling de uitvoeringsplannen armoedebestrijding vast te
stellen, zodat er op 1 januari a.s. geen vacuüm / discontinuïteit ontstaat.
2. Indien de commissie-/raadsbehandeling van januari 2018 daar alsnog aanleiding toe geeft, zal
het college dit stuk opnieuw agenderen.
Afdeling ONT
Onderwerp
Subsidie SJNV 2018 (17e0007357).
Besluit
1. De uitvoeringsovereenkomst (nr. 11944) met de Stichting Jeugd Noord Veluwe vast te stellen.
2. De uitvoeringsovereenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester.
3. Onder voorwaarden subsidie te verlenen aan de stichting Jeugd Noord Veluwe van € 908.782,-in 2018.
4. Hiervoor structureel € 60.000,-- af te ramen van het budget ‘zorgbudget basisteam’ (6511011).
5. En hiervoor structureel € 68.000,-- af te ramen van het budget ‘veiligheid jeugd’ (6511105).
6. Deze bedragen (€ 60.000,-- + € 68.000,--) toe te voegen aan het budget ‘basisteam jeugd’
(6511010).
7. Voor de subsidie aan de Stichting Jeugd Noord Veluwe eenmalig € 39.726,-- te halen uit de
reserve sociaal domein (6771241).
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Afdeling ARB
Onderwe
erp
Uitgifte sponsorrotond
s
des (17e0007
7287)
Besluit
1. Instemmen met de
e Notitie Spon
nsorrotondes (e170045500
0).
2. Stichting NMP en Progressief Errmelo uitnodigen voor het indienen van een ontwerp
p voor een
sponsorrotonde.
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Dienstverrleningsovere
eenkomst Woo
onruimteverdeling (17e000
07312)
Besluit
1. In te stemmen me
et de dienstve
erleningsovere
eenkomst Wo
oonruimteverd
deling met de gemeente
Putte
en onder voorrbehoud dat de
d in dit voors
stel genoemd
de wijzigingen
n worden verw
werkt in het
stuk;
2. In te stemmen me
et bijgaande brief
b
(e170045727) en dez
ze te versturen
n naar gasthe
eergemeente
Putte
en.
Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
Vormen bestuur
b
RNV in
i liquidatie (17e0007376))
Besluit
In te stem
e hierbij gevo
mmen met alle
oegde stukken
n rondom hett vaststellen liiquidatieplan RNV.
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