Nr. e180043362
Casenr. 18e0007015

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 13 november 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
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2.

3.

4.

Onderwerp
Meetlat Sociaal Domein 2017 (18e0007044)
Besluit
1. Rapport ‘Meetlat Sociaal Domein 2017’ vast te stellen (corsanummer e180042407).
2. Daarnaast kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd,
met resp. corsanummers e180042416 en e180042417.
3. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo vrij te geven voor publicatie op
www.waarstaatjegemeente.nl.
4. Raadsbrief met corsanummer e180042793 en bijlagen (meetlatrapportage en
cliëntervaringsonderzoeken) aan te bieden aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Functieverandering Nijkerkerweg 28 (18e0005848)
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan een functiewijziging van een agrarisch bestemming naar een
woonbestemming voor het perceel aan de Nijkerkerweg 28.
2. Initiatiefnemer te wijzen op de clusterlocatie waar de sloopmeters kunnen worden benut.
Onderwerp
Analyse woningbouwprogrammering najaar 2018 (18e00017112)
Besluit
1. In te stemmen met de Analyse woningbouwprogrammering najaar 2018;
2. De raadsbrief (e180038810) over de Analyse woningbouwprogrammering najaar 2018 ter
kennisneming naar de raad te versturen.
Onderwerp
Omgevingsvergunningen Kerklaan-Postlaantje (18e0004908)
Besluit
De beide omgevingsvergunningen (conform eerdere besluitvorming te verlenen).
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Onderwe
erp
5e Bestuu
ursrapportage
e 2018 (18e00
007214)
(Besproken
n i.a.v. mevr. mr.. A.H. van der Ma
aat-Bosma en de
e heer B. van Bee
ek)

6.

7.

Besluit
1. In te stemmen me
et de inhoud van
v de 5e Besttuursrapporta
age 2018
2. De ra
aad voor te sttellen de begrrotingsaanpas
ssingen zoals in deze bestu
uursrapportag
ge worden
verm
meld, vast te sttellen.
Onderwe
erp
Sportbedrijf Ermelo: re
echtsvorm, BT
TW-aspecten en
e naamgevin
ng (18e00067
773)
Besluit
1. Te be
esluiten om voor
v
het exterrn te verzelfsttandigen Sporrtbedrijf Erme
elo per 1 januari 2019 een
overh
heidsBV als re
echtsvorm vas
st te stellen;
2. Een beroep
b
doen op de Specifie
eke uitkering stimulering sport
s
(SPUK) en
e de nadelige
e effecten als
gevo
olg van de nieuwe BTW - we
etgeving te minimaliseren en het te verw
wachte nadelige saldo ad
€ 93.000,- over 20
019 op te lossen binnen de middelen BES (besluit 28
8 augustus 20
018,
anummer e18
80033126);
corsa
3. Te be
esluiten om voor
v
het exterrn te verzelfsttandigen Sporrtbedrijf Erme
elo de naam In
nterActie! te
gebruiken.
Onderwe
erp
Klachtenp
procedure gemeente Ermelo (18e0003164)
Besluit
1. De Raad
R
voor te stellen
s
het pro
otocol interne
e klachtenbehandeling d.d. 23-09-2004 te laten
verva
allen, zie raad
dsvoorstel e180030968.
2. Dit stuk
s
als voorg
genomen besluit ter advisering voor te leggen aan de
e Ondernemin
ngsraad.
3. De klachtenfuncti
k
t verlenen klachten af te handelen.
h
onarissen ondermandaat te
4. Klach
htenbehandelaars aan te (laten) wijzen volgens
v
het overzicht
o
in do
oc. nr. e180032831
“Klac
chtenbehande
elaars gemeen
nte Ermelo”/ ”Klachtenbeha
”
andelaars.
5. De status vertrouw
welijk op te heffen
h
voor he
et zaaktype kllacht.
aad voor te sttellen klachtenbehandelaarrs aan te wijzen klachten over
o
een gedraging van de
6. De ra
raad, een commis
ssie, een raadslid, de raads
sgriffier, medewerkers van de griffie, off het college
0968). (Na ak
kkoord OR naa
ar de raad)
(zie documentnr. e180032831 en raadsvoorstel e180030
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