Nr. e200031503
Casenr. 20e0003999

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 juli 2020
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer L.A. van der Velden, wethouder
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Informatie-update vanuit Gemeentelijk Beleidsteam inzake aanpak Coronacrisis.
Besluit
Het college neemt kennis van de wekelijkse mondelinge terugkoppeling door de burgemeester van
zijn aanpak ter lokale uitvoering van de door de (voorzitter van de) Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland genomen besluiten en vastgestelde maatregelen.
Onderwerp
Vervolgproces Omgevingsvisie Horst bespreken met de raad (20e0003270)
Besluit
De informatiememo ‘Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Recreatieterreinen/verklaring van
geen bedenkingen ten behoeve van de uitwerking van de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst’ met
kenmerk e200029067 ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad.
Onderwerp
Concept Regionaal Beleidsplan en concept Regionaal Risicoprofiel VNOG 2021-2024 (20e0004256)
Besluit
1. Kennis nemen van het concept Regionaal risicoprofiel en het concept Regionaal beleidsplan
VNOG 2021-2024.
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel en ontwerp-besluit aan te bieden aan de raad.
3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het concept Regionaal risicoprofiel en
het concept Regionaal beleidsplan en dit kenbaar te maken door middel van de bijgevoegde
brief.
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4.

erp
Onderwe
Inkoop Je
eugdhulp (20e
e0004264)
Besluit
en van de contracten ambu
ulant en verbliijf tot 1 janua
ari 2022.
1. Akkoord gaan mett het verlenge
v 3,01%
2. Akkoord gaan mett het uitvoere n van indexattie van de tarieven per 1 jaanuari 2021, van
orm de system
matiek zoals vvastgelegd in de raamovere
eenkomsten jjeugdhulp.
confo
3. Akkoord gaan mett het regionaa
al doorlopen van
v de inkoop
pprocedure, m
met als uitgan
ngspunt de
visie om zoveel mo
ogelijk lokaal te doen.
4. Akkoord gaan mett de contoure n van de inko
oopstrategie.
5. Akkoord gaan mett het vrijmake
en van een bu
udget om een nieuwe inkoo
op te realisere
en.
nanciële paragraaf i.o.m. A
Accounthoude
er Jeugd en de
e afdeling Fin
nanciën (Meerinzicht) en
6. De fin
wetho
ouder de Haan alsnog aanvvullen.
7. Hiern
na de gemeenteraad te info
ormeren over de verlenging
g van de conttracten Jeugdh
hulp en
index
xatie voor 202
21.

5.

Onderwe
erp
Subsidierregeling eenm
malige stimule
ering voorzien
ning voor arbeidsinschakelling Ermelo 2020
(20e0004
4244)
Besluit
dieregeling ee
enmalige stim
mulering voorziening voor arbeidsinschaakeling Ermelo 2020
De Subsid
(e200028
8731) vast te stellen.
Onderwe
erp
Besluitenlijst vergaderring 28 juli 20
020
Besluit
de collegeverg
gadering van heden vast tee stellen overe
eenkomstig
De onderrhavige besluitenlijst van d
bovensta
aande tekst.

6.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 2 8 juli 2020
Het college van burgemeester
b
ers van Ermelo
o,
en wethoude
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
burg
gemeester,
secrretaris,

