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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 25 september 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.

Onderwerp
Subsidieplafonds 2019 (18e0006222/9326)
Besluit
1. De Subsidieplafonds 2019 vast te stellen (02330000025079).
2. Het overzicht als bijlage bij de Programmabegroting 2019-2022 ter kennisname te brengen van
de raad.
3. De Subsidieplafonds 2019 te publiceren.
4. In een nader advies het college rapporteren:
hoe vooraf de te leveren prestaties nog concreter kunnen worden geformuleerd en achteraf
nog beter kunnen worden getoetst;
wat – mede gezien een recent Rekenkamerrapport - een verstandig beleid is om te sturen
op een gezonde omvang van eigen vermogen en reserves in relatie tot de omvang van de
jaarlijkse subsidies.
Onderwerp
Subsidieaanvraag innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen voor de
Augustinusschool in Ermelo (18e0006161)
Besluit
1.
Aanvragen van subsidie namens de Augustinusschool voor het innovatieprogramma
Aardgasvrije en frisse basisscholen;
2.
In geval van toekenning van het subsidiebedrag via het gemeentefonds aan de gemeente dit
beschikbaar stellen aan de Augustinusschool voor het beoogde doel;
3.
Zoeken naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning vanuit de zorgplicht van de
gemeente als de Augustinusschool een pilot wordt voor aardgasvrije en frisse scholen;
4.
En daarbij samenwerken met het schoolbestuur, aanbieders en gebruikers voor een innovatieve
aanpak van het proces en uitvoering van het verbeteren van het schoolgebouw;
5.
Programmamanager Duurzaamheid, Siebe Visser, mandateren om de aanvraag verder af te
handelen.
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Onderwe
Vragen frractie BurgerB
Belangen Erme
elo over comm
municatie standhouders Markt 2.0 (18e0005313)
Besluit
1. De frractie BurgerB
Belangen Erme
elo antwoord te geven op de vragen die
e zij op 16 juli 2018
schriiftelijk heeft gesteld
g
aan uw
w college betreffende de communicatie naar standho
ouders op
Mark
kt 2.0.
2. Brieff met kenmerk
k e180029104 verzenden aan de fractie
e van BurgerB
Belangen Erme
elo.
Onderwe
erp
Actualiteiten gemeens
schappelijke regelingen
r
(18
8e0005796)
Besluit
e - op een enk
kel onderdeel geactualisee
erde - raadsbrief (e180033182) over de actualiteiten
Bijgaande
van de ge
emeenschapp
pelijke regelingen aan te biieden aan de raad.
Onderwe
erp
Programm
mabegroting 2019 – 2022 (18e0006223
3)
Besluit
koord te gaan met de inhou
ud van het raa
adsvoorstel en –besluit.
1.
Akk
2.
Akk
koord te gaan met de forme
ele publicatie.
3.
De Programmabe
P
egroting 2019
9-2022 aan te
e bieden aan de
d raad.
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