Nr. e180020594
Casenr. 18e0003280

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 29 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 dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel

1.

2.

3.

Onderwerp
Handhavend op te treden tegen kinderdagopvang Bambino aan de Amanietlaan 5 te Ermelo
(18e0003602)
Besluit
1. Handhavend op te treden tegen de houder van kinderdagopvang Bambino, gevestigd aan de
Amanietlaan 5 te Ermelo.
2. De houder hierover schriftelijk te informeren middels een aanwijzing (e180017572).
3. In te stemmen met de verdere afhandeling van de handhavingsprocedure onder mandaat.
Onderwerp
Kadernotitie wonen met zorg (18e0004058/7504)
Besluit
1. Met instemming kennis te nemen van de Kadernotitie wonen met zorg;
2. De Kadernotitie wonen met zorg ter besluitvorming naar de raad te versturen;
3. De raad te verzoeken opdracht te verstrekken voor fase 2 van het project Beleidsvisie wonen
met zorg.
Onderwerp
Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2018-2020 (17e0004278)
Besluit
1. Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2018-2020 vast te stellen
(e170033253) waarin beschreven staat:
 De beheeractiviteiten in de openbare ruimte en vastgoed voor de komende drie jaar;
 Het lang-cyclisch onderhoud, inclusief bijbehorende financiële onderbouwing.
2. De projecten genoemd in bijlage IX “Kosten Specificatie Groot Onderhoud Wegen 2018”, uit te
laten voeren.
3. De financiering van de projecten gespecifieerd in bijlage IX (Kosten Specificatie Groot
Onderhoud Wegen 2018) van het MUP te laten plaatsvinden door het onttrekken van € 492.000
uit de voorziening groot onderhoud wegen (7771221, 4380 overige goederen en diensten).
4. Het college verzoekt aanvullend inzichtelijk te maken hoe de financiering hiervan ook op lange
termijn is/kan worden gewaarborgd.
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