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Aanwezig:
heer A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De h
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
Open
nbaar deel

1.
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4.

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
B&W Lede
enraadpleging
g VNG cao SW
W 2020 (20e00
003537)
Besluit
1. Uiterrlijk op 5 juni a.s. digitaal i n te stemmen
n met de voorrgelegde cao--SW, dat wil ze
eggen een
stem
m voor dit akko
oord uit te brrengen;
2. Voorwaarde is wel, dat de stijg ing van de CA
AO lonen ook wordt gecom
mpenseerd via
a het
Geme
eentefonds va
anuit Rijksmid
ddelen.
3. Volgtt deze compe
ensatie niet, d
dan is Ermelo alsnog tegen het akkoord.. (Aldus is op 5 juni jl. aan
de VN
NG bericht d.m.v. het digittale stemform
mulier.)
Onderwe
erp
Raadsvra
agen over terrassen (20e00
003496)
Besluit
mmen met de beantwoordi ng van de vra
agen van fracttie BBE met b ijgaande bean
ntwoording.
In te stem
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 9 juni 20 20
Besluit
De onderrhavige besluitenlijst van d
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
bovensta
aande tekst.
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b
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o,
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