Nr. e180015925
Casenr. 18e0003280

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 1 mei 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester;
De heer A.L. Klappe, wethouder;
De heer W. Vogelsang, wethouder;
De heer L.A. van der Velden, wethouder;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Afwezig (met kennisgeving):
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder.
Openbaar deel

1.

2.

3.

4.

SSC
Onderwerp
Vacatures in VNG bestuur en commissies (18e0003429).
Besluit
1. Kennis te nemen van de openstelling van de vacatures van de VNG (e180016703).
2. Desgewenst besluiten zich kandidaat te stellen voor één of meer van de vacatures.
SSC
Onderwerp
Statennotitie “Sterk bestuur voor de opgaven van morgen” (18e0003286).
Besluit
1. Kennis te nemen van de Statenbrief- en notitie “Sterk bestuur voor de opgaven van morgen”.
2. De Statenbrief- en notitie met een begeleidende raadsbrief (e180015965) naar de raad te
sturen.
Afdeling BV
Onderwerp
Zienswijzen op de jaarstukken 2017, de mjb 2019-2022 en de 1e begrotingswijziging 2018 van de
ODNV (18e0002785).
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de ODNV (e180013405).
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2022 van de ODNV (e180013406).
3. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2018 van de ODNV (e180013409).
4. De financiële gevolgen te verwerken in de Bestuursrapportage 2018.
5. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Ontwikkelingsmogelijkheden Eendenparkweg 42 (18e0002571).
Besluit
1. In principe in te stemmen met de ontwikkelingsmogelijkheden voor Eendenparkweg 42 voor de
voorste twee woningen, gezien vanaf de Eendenparkweg.
2. Deze toezegging uiterlijk 1 jaar na verzending gestand te doen.
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5.

6.

7.

8.

9.

Afdeling PZ
Onderwerp
Verzoek opschorting begunstigingstermijn last onder dwangsom Tomassen Duck-To B.V.
(18e0001222)
Besluit
1. Het verzoek om opschorting van de begunstigingstermijn in de aan Tomassen Duck-To B.V.
opgelegde last onder dwangsom tot vier weken na beslissing op bezwaar toe te kennen (brief
e180016869).
2. De aanvraag voor de revisievergunning wegens ontvankelijkheid in behandeling te nemen.
3. Ter uitvoering van de daartoe strekkende motie de raad te informeren.
4. T.b.v. de perscommunicatie een persbericht op te stellen.
Afdeling R&B
Onderwerp
Beweegactiviteit voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (18e0003121).
Besluit
Conform bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te stellen om € 25.000,00
beschikbaar te stellen voor een beweegactiviteit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Afdeling BV
Onderwerp
Beantwoording raadsvragen inzake de uitbreiding van De Cantharel (18e0003274).
Besluit
De vragen van de raadsfracties inzake de uitbreiding van De Cantharel en de antwoorden voor
kennisgeving aan te nemen.
SSC
Onderwerp
Bestuurlijke organisatie Vitale Vakantieparken (18e0003309).
Besluit
1. Kennis te nemen van het Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021 en de
meegezonden brief Bestuurlijke organisatie programma Vitale Vakantieparken.
2. De wethouder recreatie en toerisme voor te stellen als lid van het overleg van bestuurlijke
coördinatoren, tenzij het college alsnog de keuze maakt voor een projectwethouder op dit
onderwerp.
3. Dezelfde wethouder als lid van de stuurgroep Vitale Vakantieparken voor te stellen.
4. Het Programma Vitale Vakantieparken te informeren over de besluiten door het versturen van de
bijgaande brief (e180016272).
Afdeling ONT
Onderwerp
Verordening Jeugdhulp, nadere regels Jeugdhulp en werkinstructies jeugdhulp (18e0003288).
Besluit
1. De verordening Jeugdhulp 2018 gemeente Ermelo ter bespreking te bieden aan de commissie
Samenleving en ter vaststelling aan de raad.
2. De nadere regels Jeugdhulp vast te stellen onder voorbehoud van de vaststelling van de
verordening door de raad.
3. De werkinstructies over de onderwerpen ‘privacy’ en ‘bezwaar en beroep’ vast te stellen.
4. Met bijgaande brief de adviesraden sociaal domein te informeren op welke manier de
inspraakreacties zijn verwerkt.
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10.

11.

12.

Afdeling ONT
Onderwe
erp
Voorstel regionale sam
menwerking je
eugd beleid en
e uitbreiding formatie Mee
erinzicht sociaal
(18e0003203).
Besluit
1. In te stemmen me
et het uitvoering geven aan
n de 40 uitgan
ngspunten van het regiona
aal
uitvo
oeringsplan je
eugd 2018-20
021.
2. Waarr nodig nieuw
w regionaal beleid te ontwik
kkelen en uit te voeren.
3. In te stemmen me
et een structurele uitbreidin
ng van de formatie Meerinzicht Sociaal met een
fulltime financieel administratie
ef medewerke
er.
4. In te stemmen hett ten laste bre
engen van de kosten uitvoe
ering regionaal uitvoerings
splan
(€ 28
8.352) en uitb
breiding Meerrinzicht socia
aal (€ 13.000,-) en deze kosten te verdellen conform
de affgesproken ve
erdeelsleutel over de deeln
nemende gem
meenten.
5. Kenn
nis te nemen van
v de uitgangspunten van
n het interven
ntieteam jeugd
d.
MIZ/HRM
M
Onderwe
erp
Evaluatie pilot Regeling Generatiepa
act (18e00032
277).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de evalua
atie van het Ge
eneratiepact.
2. Akko
oord te gaan met
m het voors
stel om de pilo
ot om te zette
en in een tijde
elijke regeling
g tot 1 januarri
2022
2, met in achtneming van de
d aandachtsp
punten.
3. Het besluit
b
voor te
e leggen aan de Commissie
e voor Georga
aniseerd Overrleg ter verkriijging van
overe
eenstemming.
4. De vrragen van de portefeuillehouder Bedrijfs
svoering te be
eantwoorden voor de komende
verga
adering van het
h G.O.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 1 mei 2018.
Besluit
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 1 mei 2018
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