Nr. e180006717
Casenr. 18e0000766

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 februari 2018

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 ABV/TFIN
Onderwerp
Concept notitie Verbonden Partijen (18e0000739)
Besluit
1. In te stemmen met het concept notitie Verbonden Partijen;
2. Via de griffie het concept notitie Verbonden Partijen voorleggen aan de rekenkamercommissie
met als vraag na te gaan of de uitkomsten van de Workshop Rekenkamercommissie voldoende
zijn uitgewerkt in de notitie;
3. Na ontvangst van de reactie van de rekenkamercommissie wordt via het college de definitieve
notitie voorgelegd aan de auditcommissie.
Afdeling AONT
Onderwerp
Regeling Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen Ermelo (18e0001379)
Besluit
1. De Regeling Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen Ermelo vast te stellen (e170043670)
2. Deze regeling te publiceren op overheid.nl
Afdeling AONT
Onderwerp
Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Ermelo 2018 (18e0000526)
Besluit
1. De “Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Ermelo versie 2018”
(e180006084) vast te stellen;
2. In de regeling een bepaling opnemen, die waarborgt dat voorzieningen die door huurders
worden aangebracht na hun vertrek gehandhaafd blijven.
3. Deze regeling te publiceren op overheid.nl
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Afdeling ARB/TWS
Onderwe
erp
Vervangin
ng tractie en aanschaf nieu
uwe tractie (18e0001438)
Besluit
1. In te stemmen me
et het aanscha
affen van de vervangende/
v
/nieuwe tractie conform de
eel B (tractie)
uit he
et mobiliteitsplan (collegeb
besluit 5 dece
ember 2017, agendapunt 13).
1
2. De hiervoor benod
digde krediete
en in de begroting op te nemen.
e eerstvolgende Berap de budgettaire
b
co
onsequenties in de begroting te verwerken.
3. Bij de
4. De affschrijvingsdu
uur van de rijd
dende tractie te bepalen op 8 jaar en diit op te nemen in de nota
Activ
verings- en Affschrijvingsbeleid.
5. In te stemmen om
m de gunning te mandatere
en aan de gem
meentesecreta
aris
besluit m.b.tt. de punten 1,
6. Het voorgenomen
v
1 2 en 3 ter advisering
a
voo
orleggen aan de OR
7. Na ee
en positief on
ntvangen advies van de OR
R het voorgeno
omen besluit onder 6 auto
omatisch om
te ze
etten in een de
efinitief beslu
uit.
Afdeling
Onderwe
erp
Stand van
n zaken interv
ventieteam jeugd (18e0000733)
Besluit
In te stem
mmen met bijgevoegde raa
adsbrief.
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