
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2014, nr. 026 OPENBAAR 
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten 
 

Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit 
1.  BW14.0341 

BW14.0342 
  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van  

16 en 18 juni 2014 
 

24/06/2014 16/06/14 toevoeging bij besluit 7.  
18/06/14 ongewijzigd vastgesteld.  
  

BW14.0343 
 

2. BW14.0274 B B&B Toezichtinformatie Kinderopvang Brummen 2013 
Voorstel: 
1. De bijgevoegde “Toezichtinformatie Kinderopvang Brummen 2013” vast te 
 stellen en te ondertekenen. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.k.n.  
 

24/06/2014 Conform advies. 

3. BW14.0299 B B&B Inwoonregeling gemeente Brummen (2014) 24/06/2014 Aangehouden. 

4. BW14.0300 B B&B Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014 24/06/2014 Aangehouden. 

5. BW14.0288 B B&B Lokale Structuur 3 Decentralisaties Gemeente Brummen 
Voorstel: 
1. De notitie “Lokale Structuur 3 Decentralisaties Gemeente Brummen” vast te 
 stellen en daarmee de contouren voor de nieuwe lokale structuur in Brummen 
 te bepalen; 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad; 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.k.n.  
- OR t.a.  
 

24/06/2014 1 en 2) Conform advies 
Aanvullend besluit: 
3) Op 1 januari dient er een 
werkorganisatie te staan, die 
vooralsnog een tijdelijk karakter 
heeft. 2015 wordt gebruikt voor 
de verdere vormgeving van de 
definitieve organisatie. Op zo kort 
mogelijke termijn zal een 
kwartiermaker voor de nadere 
uitwerking worden aangesteld. 
Deze uitwerking zal in oktober 
gereed zijn. 

 



Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit  

BW14.0343 
 

-2-

6. BW14.0276 B B&B Financiële stukken van het Veluws Bosbrandweer Comité 
Voorstel: 
1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en de begroting 2015.  
Procedure: 
- B&W t.b.   
 

24/06/2014 Conform advies. 

7. BW14.0291 B B&B Wijziging uitvoeringsorganisatie uitvoering APPA 
Voorstel: 
1. Per heden Loyalis Maatwerkadministraties BV aan te wijzen als 
 uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de APPA regeling inclusief 
 sollicitatieplicht van ex-wethouders en ex-burgemeesters. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
 

24/06/2014 Conform advies.  

8. BW14.0292 B B&B Personeel- en salarisadministratie 
Voorstel: 
1. Onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad van de 
 gemeente Brummen: de personeel- en salarisadministratie per 1-1-2015 uit te 
 besteden aan de gemeente Voorst en hiertoe een 
 dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. 
2. Onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad van de 
 gemeente Brummen: de begrote investering t.b.v. de huidige PSA in 
 Brummen te investeren in een gezamenlijke modernisering van het PSA van 
 de gemeente Voorst. 
Procedure: 
- B&W t.b.   
- OR t.a.  
 

24/06/2014 Conform advies. 
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9. BW14.0272 B B&B Wijzigingsverordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 
Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om geen inspraak te verlenen voor de 
 Wijzigingsverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
 2014. 
2. De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening rechtspositie wethouders, 
 raads- en commissieleden 2014 vast te stellen. 
3. De onverschuldigd uitgekeerde onkostenvergoeding t.b.v. mobiele telefonie 
 met terugwerkende kracht te verrekenen met de eerst volgende 
 onkostenvergoeding aan de wethouders na inwerkingtreding van de 
 Wijzigingsverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
 2014. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.b. 

24/06/2014 Conform advies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit  
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10. BW14.0214 B B&B Tijdelijke maatregelen centrum Eerbeek 
Voorstel: 
1. Een positieve grondhouding aannemen ten aanzien van tijdelijke maatregelen 
 die leiden tot een verbetering van de kwaliteit en het functioneren van het 
 bestaande centrumgebied;   
2. Vooralsnog een bijdrage van ca. € 5.000,-- te verstrekken in de vorm van 
 cofinanciering voor de hanging baskets in het centrum en de bloembakken bij 
 de toegangswegen naar het centrum, met in acht name van de genoemde 
 voorwaarden;  
3. In principe mee te werken aan een tijdelijke afwijking van het geldende 
 bestemmingsplan voor de realisatie van terrassen op en aan het 
 Stuijvenburchplein en ondersteunende horeca in bestaande (winkel)panden 
 aan het Stuijvenburchplein voor de werkingsduur van het 
 voorbereidingsbesluit (1 jaar);  
4. Niet handhavend op te treden tegen tijdelijke terrassen en ondersteunende 
 horeca (zie voorstel 3) ten dienste van deze terrassen indien daarvoor een 
 ontvankelijk verzoek voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan 
 (incl. ruimtelijke onderbouwing) en andere noodzakelijke ontvankelijke 
 vergunningaanvragen zijn ingediend; 
5. De wensen ten aanzien van het Kerstenterrein voor een waterzandtafel en 
 een tijdelijke parkeervoorziening in overweging nemen zodra alle resultaten 
 van de bodem- en grondwateronderzoeken bekend zijn; 
6. De resultaten van het overleg met de Veluwse Stoommaatschappij (VSM) 
 over de kansen voor de korte en lange termijn afwachten; 
7. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.k.n. 
 

24/06/2014 1, 2, 3) Conform advies. 
4) In principe mee te werken 
aan de realisatie van tijdelijke 
terrassen indien daarvoor een 
ontvankelijk verzoek voor een 
tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan (incl. 
ruimtelijke onderbouwing) en 
andere noodzakelijke 
ontvankelijke 
vergunningsaanvragen zijn 
ingediend.  
5) De wensen ten aanzien van 
het Kerstenterrein voor een 
waterzandtafel en een tijdelijke 
parkeervoorziening in 
overweging nemen nadat 
financiële consequenties 
daarvan in beeld zijn gebracht 
en alle resultaten van de 
bodem en 
grondwateronderzoeken 
bekend zijn.  
6 en 7) Conform advies. 

11. BW14.0301 B R&B Wegonderhoud 2014-2015 
Voorstel: 
1. Het uitvoeringsplan 2014-2015 vast te stellen  
2. De weginspectie en het uitvoeringsplan 2014-2015 ter kennisneming te sturen 
 naar de raad. 
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.k.n. 
 

24/06/2014 Conform advies. 
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12. BW14.0289 B B&B Opzeggen collectieve zorgverzekering minima met Agis 
Voorstel: 
1. De overeenkomst collectieve zorgverzekering minima met Agis op te zeggen. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
 

24/06/2014 Conform advies. 

13. BW14.0304 B B&B Voornemen tot gunning 3 scholenclusters Integraal Huisvestingsplan 
Voorstel: 
1. Het voornemen tot gunning van de opdracht ten behoeve van de realisatie 
 van de 3 scholenclusters in de kernen Brummen en Eerbeek kenbaar te 
 maken. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
Procedure: 
- B&W t.b.  
- Raad t.k.n. 
 

24/06/2014 Conform advies. 

14. BW14.0303 B B&B Concept Voorloop- en Raamovereenkomst Individuele voorzieningen Jeugd 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de concept raamovereenkomst voor individuele 
 voorzieningen jeugd. 
2. Te bepalen dat de uitgewerkte raamoverkomst in september aan het college 
 wordt voorgelegd. 
3. De concept voorloopovereenkomst voor individuele voorzieningen jeugd, 
 onder voorbehoud van vaststelling van de Beleidsnota Inkoop Jeugd door de 
 raad, vast te stellen. 
4. De concept voorloopovereenkomst en concept raamovereenkomst ter 
 kennisname te brengen aan de gemeenteraad  
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

24/06/2014 Conform advies. 

15. BW14.0302  B B&B Verlenen volmacht ondertekenen Voorloopovereenkomst  
Besluit: 
1. Volmacht te verlenen aan de wethouder Jeugd van de gemeente Apeldoorn, 
 tijdelijk bestuurlijk trekker voor de jeugdzorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 
 om namens de gemeente Brummen de voorloopovereenkomst in het kader 
 van het Regionaal Transitiearrangement te odnertekenen. 
Procedure: 
- Burgemeester t.b. 
 

24/06/2014 Voor kennisgeving 
aangenomen.  
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16. BW14.0311  B B&B Opzegging Raamovereenkomst volwasseneneducatie ROC Aventus 
Voorstel: 
1. De raamovereenkomst Volwasseneneducatie met ROC Aventus per 1 januari 
 2015 op te zeggen. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen aan de raad. 
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 

24/06/2014 Conform advies. 

 
 


