Nr. e180031400
Casenr. 18e0005564

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 7 augustus 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer W. van der Schaaf, plv. gemeentesecretaris
Afwezig:
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
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp Verordening van de provincie Gelderland
(18e0005553)
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegde (pro forma) zienswijze (e180031229) op de ontwerpomgevingsvisie en ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Gelderland.
2. De gemeenteraad hierover informeren door middel van brief e180031245.
Onderwerp
1e Begrotingswijziging 2018 Meerinzicht (18e0004527).
Besluit
1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2018 Meerinzicht.
2. De gemeenteraad de voorlopige 1e Begrotingswijziging 2018 Meerinzicht aan te bieden.
3. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen m.b.t. de 1e Begrotingswijziging
2018 Meerinzicht, conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en –besluit.
4. De budgettaire gevolgen meenemen in de 4e Bestuursrapportage 2018 en de
Programmabegroting 2019-2022.
Onderwerp
Intrekking Verordening bezwaarschriften 2002 en vaststelling Reglement behandeling
bezwaarschriften Ermelo 2018 (18e0004689).
Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om de “Verordening inzake de behandeling van
bezwaarschriften 2002” in te trekken per 11 oktober 2018.
2. Het “Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Ermelo 2018” (e180024486) vast te
stellen onder voorwaarde dat de verordening, genoemd onder punt 1, wordt ingetrokken.
3. Bepalen dat het reglement, genoemd onder punt 2, gelijktijdig in werking treedt met de
intrekking van de verordening, genoemd onder punt 1.
4. De vaststelling van het reglement, genoemd onder punt 2, te publiceren in “Het Ermelo’s
Weekblad”, het elektronisch gemeenteblad en op overheid.nl.
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