Nr. e180018658
Casenr. 18e0003280

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 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 J.A. de Haan, wethouder
Mevrouw A.H. van der Maat, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

Onderwerp
Programmabegroting 2019-2022 VNOG *18e0003730).
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de VNOG (e180015000).
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2022 van de VNOG (e180015284).
3. De financiële gevolgen te verwerken in de Bestuursrapportage 2018.
4. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
5. Middels de bijgevoegde conceptbrief (onder voorbehoud van goedkeuring in de raad) de VNOG
namens de raad kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend.

2.

Onderwerp
Jaarstukken 2017 (17e0003327).
Besluit
1. De inhoud van het boekwerk Jaarstukken 2017 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en het raadsbesluit Jaarstukken 2017 en de Jaarstukken
2017 aan te bieden aan de Griffie.
3. Akkoord te gaan met de publicatie.
4. Akkoord te gaan met de geactualiseerde onderbouwingsformulieren reserves en voorzieningen.
5. Akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief SISA in het kader van de Jaarstukken 2017.
Onderwerp
Ontwerpjaarrekening en ontwerpliquidatiebegroting 2018 RNV (18e0003442).
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2017 en de ontwerpliquidatiebegroting 2018 van
de RNV.
2. aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpliquidatiebegroting
2018 van de RNV.

3.
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4.

Onderwe
erp
Programm
mavoorstel so
ociaal-econom
mische visie (S
SNV) (18e0003
3747).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het bijgaa
ande Overzich
ht besluitvorm
ming colleges B&W over deelname aan
SNV-taken 17/24--4-2018.
2. Met inachtneming
g van brief van
n de gemeentte Harderwijk over deelnam
me aan de SNV
V taken in te
mmen met het Programmav
voorstel Sociaaleconomisch
he ontwikkelstrategie en sa
amenwerking
stem
Noorrd-Veluwe en de bijbehoren
nde brief (e18
80015444) na
aar de gemeente Nunspeett te sturen.

5.

Onderwe
erp
Ontwikke
elagenda netw
werkgemeente
e (18e0001643).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de ontwik
kkelagenda ne
etwerkgemeente (e180007
7546) en de
ontw
wikkelagenda ter
t kennisnam
me aan de raa
ad aan te bied
den.
2. De ontwikkelagen
nda voor het college
c
(hoofd
dstuk 4) en de
e ambtelijke organisatie
o
(hoofdstuk 5)
vast te stellen.
3. De ontwikkelagen
nda voor de ra
aad (hoofdstuk 3) ter vaststelling aan de
e raad aan te bieden met
bijga
aand raadsvoo
orstel (e180016629)
Onderwe
erp
Bevestige
en afspraken camping Haeghehorst (18e0002916).
Besluit
Kennis ne
emen van de afspraken me
et camping De
e Haeghehors
st en deze sch
hriftelijk te be
evestigen via
brief.
Onderwe
erp
2e Bestuu
ursrapportage
e 2018 (18e00
003765).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de inhoud
d van de 2e bestuursrappo
ortage 2018.
2. De begrotingsaanpassingen zo
oals in deze be
estuursrapportage worden
n vermeld vastt te stellen.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 15 mei 20
018
Advies

6.

7.

8.

d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluiitenlijst van de
bovensta
aande tekst.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 15 mei 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.H. van der Maa
at,
A.A.JJ. Baars,
plv. secretaris,
burg
gemeester,

