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BES
SLUITENLIJS
ST van de vergaderin
v
g van het college
c
van
n B&W d.d. 2 juni 2020
0

Aanwezig:
De h
heer A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De h
heer A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De h
heer W. Vogellsang, wethou
uder
De h
heer L.A. van der Velden, wethouder
w
De h
heer dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De h
heer A.M. Wes
ststrate, geme
eentesecretarris
1.

2.

3.

Openbaar deel
d
Onderwe
erp
Informatiie-update vanuit Gemeente
elijk Beleidsteam inzake aa
anpak Coronaccrisis
Besluit
ge neemt ken
nnis van de we
ekelijkse mon
ndelinge terug
gkoppeling do
oor de burgemeester van
Het colleg
zijn aanp
pak ter lokale uitvoering va
an de door de (voorzitter va
an de) Veiligh
heidsregio Noord- en Oost-Gelderlan
nd genomen besluiten
b
en vvastgestelde maatregelen.
m
Onderwe
erp
Rekenkam
merrapport Uitvoering Jeug
gdhulp naar de
d raad (20e0003481)
Besluit
e nemen van het
h definitieve
e rekenkamerrrapport Uitvo
oering Jeugdh
hulp en diverse bijlagen
Kennis te
waaronde
er twee persb
berichten.
Onderwe
erp
Aanvullen
nd collegevoo
orstel ambitie s transitievisiie warmte en inzet rijksmid
ddelen (20e00
002039)
Besluit
anvullende ad
dvies, alsnog in te stemmeen met het colllegevoorstel
1. Gelett op de toelichting in dit aa
d.d. 4 mei 2020 over
o
de transittievisie warmte (e2000193
362).
2. Daarrbij beslispuntt 3 van colleg
ge- en raadsvo
oorstel (e2000
019362 en e2
200009718) te wijzigen
naar:
e stemmen met het voorsteel aan de raad
d om € 170.101,00 beschikkbaar te stelllen in de jaren
n
‘In te
2020
0 en 2021 ten
n behoeve van
n de uitvoering
g transitievisie en dit te deekken uit 677
70411 Stelpost
circu
ulaires algeme
ene uitkering,, en het resterende bedrag
g van € 32.00
00,00 bedoeld
d voor de
transsitievisie warm
mte vanuit deezelfde stelpost vrij te laten
n vallen in dee algemene middelen.’

Onderwe
erp
Besluitenlijst collegeve
ergadering d. d. 2 juni 2020
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 2 juni 2020
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
en wethoude
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,
4.

