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Casenr. 18e0000766

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 27 februari 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. A. H. van der Maat-Bosma, plaatsvervangend gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
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Afdeling AONT
Onderwerp
Tussenstand Stimuleringsagenda Toerisme & Recreatie (18e0000157)
Besluit
1. Het rapport Tussenstand Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme (e180001064) vast te
stellen.
2. De raadsbrief (e180002731) over de Tussenstand Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme
vast te stellen en samen met het rapport (e180001064) en de twee deelrapporten van de
Monitor vrijetijdseconomie gemeente Ermelo (e170032493 en e170032494) aan te bieden aan
de raad.
Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Uitvoeringsplan Jeugdhulp gemeenten Noord Veluwe (18e0000652)
Besluit
1. In te stemmen met het regionale Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018 e.v. (e180004262);
2. De aandachtspunten van de regionale Adviesraden Sociaal domein mee te nemen in de
uitwerking (e180003768);
3. Reactie aan de Adviesraad sociaal domein te zenden;
4. Uitvoeringsplan met een raadsbrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Afdeling
Onderwerp
Budgetsubsidie Stichting Het Pakhuis 2018 (17e0007125)
Besluit
1. Stichting Het Pakhuis een budgetsubsidie 2018 van € 211.419,00 te verlenen voor het
uitoefenen van de museumfunctie
2. Stichting Het Pakhuis een budgetsubsidie 2018 van € 10.140,00 te verlenen voor het
inzetten van de combinatiefunctie Cultuur
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