Nr. e190021305
Casenr. 19e0003946

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 7 mei 2019
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
Mevrouw mr. A.H. van der Maat-Bosma, plv. gemeentesecretarisf
Afwezig:
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

Onderwerp
Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor recreatieterreinen gemeente Ermelo (19e0003507)
Besluit
1. In te stemmen met het PID voor de herziening van bestemmingsplan Recreatieterreinen in de
vorm van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (corsanr: e190020926).
2. In te stemmen met brief en format aan het ministerie van BZK voor het aanvragen van de
mogelijkheid tot het maken een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de gemeente
Ermelo op grond van artikel 7 lid g van de Crisis en Herstelwet (corsanr: e1900035 en
e190020830).
3. In te stemmen met het commissievoorstel (corsanr:e190021348).

2.

Onderwerp
Actualiteiten verbonden partijen (19e0003591)
Besluit
Bijgaande raadsbrief (e190018733) over de actualiteiten van de verbonden partijen aan te bieden
aan de raad.
Onderwerp
Verlenging contract accountant Bakertilly voor het boekjaar 2020 (19e0003881)
Besluit
1.
De gemeenteraad voor te stellen het contract met accountant Bakertilly te verlengen tot en met
het boekjaar 2020.
2.
Bakertilly op de hoogte te stellen met de bijgevoegde brief.
3.
De gemeenteraad voor te stellen om voor het boekjaar 2021 en verder een gezamenlijke
aanbesteding met de 4 organisaties (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht) op te
starten.

3.
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Onderwe
erp
Plan van Aanpak (digittale)dienstverrlening (19e00
003897)
Besluit
1. De gewijzigde raa
adsbrief aan te bieden aan de raad met daarbij het ge
ewijzigde Plan
n van Aanpak
k
voor de doorontw
wikkeling van de
d digitale die
enstverlening
g;
2. Het college
c
machttigt wethoude
er De Haan om
m redactionele wijzigingen in de raadsb
brief en het
plan van aanpak d
door te voeren
n.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 7 mei 2019
Advies
De onderrhavige besluiitenlijst van de
d collegeverg
gadering van heden vast te
e stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.

Vasttgesteld in de
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adering van 7 mei 2019
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A.A.JJ. Baars,
plv. secretaris,
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