Nr. e190028795
Casenr. 19e0005074

Agenda van de vergadering van het college van B&W d.d. 2 juli 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
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Woningbouw Cantharellaan nabij nr. 19 (19e0003512)
Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek voor het realiseren van een bouwvlak voor een nieuw te
bouwen woning op de locatie Cantharellaan ongenummerd (tussen nummer 19 en 23) te
Ermelo;
2. Gelet op eerder ingenomen standpunten, gezien de beperkte ruimtelijke mogelijkheden, gezien
het feit dat inwilliging van dit verzoek geen bijdrage levert aan de oplossing van een
maatschappelijk probleem, maar veeleer zal leiden tot precedentwerking, en gelet op de
bezwaren uit de buurt geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van
een woning op de locatie Cantharellaan ongenummerd (tussen nummer 19 en 23) te Ermelo.
Onderwerp
Veranderopgave Wet inburgering en verbinding pilot Statushouders (19e0005028)
Besluit
1. In te stemmen met de uitwerking (inclusief financiële paragraaf) van de Wet inburgering in EHZ
verband;
2. Ermee in te stemmen om de uitwerking van de wet inburgering te koppelen met de pilot
Statushouders in EHZ verband;
3. Ermee in te stemmen om de ontwikkelingen inzake de veranderopgave Inburgering met de
OPEN gemeenten te delen.
Onderwerp
Meicirculaire 2019 Gemeentefonds (19e0004822)
Besluit
1. De meicirculaire 2019 (e190027151) voor kennisgeving aan te nemen;
2. De uitkomsten van de meicirculaire 2019 te verwerken in de Programmabegroting 2020-2023
alsmede de Bestuursrapportage 2019;
3. Het besluit van het college van 25-06-2019 inzake de inzet van de extra middelen van het
sociaal domein te bekrachtigen;
4. D.w.z. dat de inkomsten voor het sociaal domein (m.u.v. de specifiek voor de Participatiewet
geoormerkte extra middelen) niet langer specifiek daarvoor geoormerkt worden, maar dat
uitgaven en inkomsten inzake het sociaal onderdeel worden van de algemene middelen en zo
integraal in evenwicht worden gebracht.
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