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Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1. BW14.0511 

 
Programmabegroting 2015-2018 Conform advies 
Voorstel: 
1. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 

2. BW14.0452 
 

Ontwerpbestemmingsplan scholencluster Sweelinckstraat Conform advies 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Scholencluster Sweelinckstraat' 

(NL.IMRO.0213.BPEEKOM300007-on01)en besluiten deze ter inzage te leggen op grond van artikel 3.1 
e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

 
3. BW14.0465 

 
Belastingen 2015 Conform advies. 
Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om de Tarieventabel 2015 vast te stellen;  
 
2. De raad voor te stellen om de volgende verordeningen vast te stellen: 

a. Verordening tot wijziging van de Verordening Marktgelden 2008; 
b. Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005; 
c. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005; 
d. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005’; 
e. Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht  2013; 
f. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolrechten 2005. 

 
3. De raad voor te stellen om de tarieven voor Rioolrechten en Toeristenbelasting van het jaar 2014 te 
handhaven in 2015. 
 

4. BW14.0448 
 

Minimabeleid Meedoen in Brummen Conform advies 
Voorstel: 
1. De raad voor te stellen de nota minimabeleid Meedoen in Brummen, vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen de maatregelen minimabeleid Meedoen in Brummen, vast te stellen. 
3. De raad voor te stellen de verordening stimuleringsbudget maatschappelijke initiatieven Minimabeleid 

gemeente Brummen, vast te stellen 
4. De raad voor te stellen de nota minimabeleid 2012-2013 ‘rondkomen in Brummen’ in te 

trekken.(RB12.0072) 
5. De raad voor te stellen de verordening Maatschappelijke Participatie Schoolgaande kinderen gemeente 
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Brummen in te trekken (V12.00003/BT) 
 

5.  BW14.0401 
 

Vaststellen budgetsubsidie 2013 Culturele Stichting Conform advies 
Voorstel: 
1. De definitieve budgetsubsidie 2013 aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen vast te stellen op 

€ 27.141,--. 
 

6. BW14.0534 
 

Bestuursprogramma Schakelen naar de toekomst 2015-2018 Conform advies 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het Bestuursprogramma Schakelen naar de toekomst 2015-2018 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
 

7. BW14.0522 
 

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Gemeente Brummen Conform advies 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Gemeente Brummen; 
2. Kennis te nemen van het advies van de Maatschappelijke Advies Raad; 
3. De reactie op het advies van de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) over het beleidsplan 

maatschappelijke ondersteuning Gemeente Brummen vast te stellen; 
4. In te stemmen met het raadsvoorstel “beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Gemeente Brummen” 
 

8. BW14.0473 
 

Slachtoffer informatie Systeem (SIS) Conform advies 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord en Oost 

Gelderland om het slachtoffer informatie systematiek (SIS) te implementeren. 
2. Het besluit van het Algemeen Bestuur ter kennisname te sturen aan de Raad. 
 

9. BW14.0500 
 

Wijziging inspraakverordening Conform advies 
Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om geen inspraak te verlenen voor de Verordening tot wijziging van de 

Inspraakverordening gemeente Brummen; 
2. De raad voor te stellen om de Verordening tot wijziging van de Inspraakverordening gemeente Brummen 

vast te stellen; 
3. De toelichting op de Inspraakverordening gemeente Brummen 2006 vast te stellen, en dit voor de 

toelichting op artikelen 2 en 4 te doen onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de 
Verordening tot wijziging van de Inspraakverordening gemeente Brummen; 

4. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de nieuwe toelichting op de Inspraakverordening gemeente 
Brummen 2006. 

 
10. BW14.0503 

 
Verkoop perceel Hall E 5110, gelegen aan de Lageweg Conform advies 
Voorstel: 
1.  Het perceel Hall E 5110, groot 0.24.80 ha, gelegen aan de Lageweg te Eerbeek, te verkopen 
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11. BW14.0520 
 

Omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een zwembad op het perceel 
Engelenburgerlaan 2 

Conform advies 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

omgevingsvergunning ten behoeve van de activiteiten 'strijdig gebruik' en 'bouwen' voor het perceel 
Engelenburgerlaan 27; 

2. Indien er tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen zijn ingediend, de raad voor te stellen de bevoegdheid 
tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders. 

 
12. BW14.0524 

 
Verweer voeren tegen dagvaarding stichting Carinova Conform advies 
Voorstel: 
1. Verweer te voeren tegen de door stichting Carinova uitgebrachte dagvaarding inzake de bestuurlijk 

ingerichte  aanbesteding maatwerkvoorzieningen WMO 2015; 
2. De vertegenwoordiging, met het recht van substitutie, op te dragen aan de heer mr. drs. H. van der Perk, 

advocaat van Parick Advocatuur; 
 

 


