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Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW14.0603 

 
B&W BESLUITENLIJST van 30 september 2014 
 

Ongewijzigd vastgesteld 

2.  BW14.0635 
 

B&W BESLUITENLIJST van 2 oktober 2014 Ongewijzigd vastgesteld 

 
3.  BW14.0625 

 
B&W BESLUITENLIJST van 7 oktober 2014 
 

Ongewijzigd vastgesteld 

4.  BW14.0624 
 

ESF aanvraag Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. Akkoord te gaan met het indienen van de aanvraag voor de ESF-subsidie 2014-2016 voor het “cluster 

Apeldoorn” door de gemeente Apeldoorn namens Brummen, Apeldoorn, Voorst en Epe; 
 

5.  BW14.0579 
 

Afsluiten niet in exploitatie genomen complexen Conform advies  
Voorstel: 
1. Geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet op te leggen op de bijlage overzicht af te 

sluiten complexen. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om: 

De grondexploitaties “Brummen Zuid”, “Hungeling”, “Oordweg”, “Wilhelminapark”, “Weverweg” en 
“Knoevenoordstraat” per 31-12-2014 af te sluiten en de gronden behorende in deze complexen over te 
dragen aan Gronden en Landerijen; 

3. Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot geheimhouding te 
bekrachtigen; 

4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld in beslispunt 1 
 

6.  BW14.0594 
 

Loket in Eerbeek Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. Het loket in Eerbeek conform scenario A in te richten en hiervoor het benodigde investeringsbudget á € 

24.900 beschikbaar te stellen. 
2. Het Tjark Riks gebouw in Eerbeek als locatie aan te wijzen. 
3. De keuze voor een definitieve inrichting uit te stellen tot de tweede helft van 2015. 
 

7.  BW14.0605 
 

Collectieve zorgverzekering Menzis Conform advies 
 

 

Voorstel: 
1. het contract collectieve zorgverzekering te gunnen aan zorgverzekeraar Menzis 
2. de collectieve zorgverzekering van Menzis aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 150% van de 
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bijstandsnorm, en een gemeentelijke bijdrage te verstrekken en een compensatie van het eigen risico 
volgens het volgende verdeelmodel: 
Inkomen tot 110% van bijstandsnorm                    
15 euro bijdrage in de premie (pakket 1,2 en 3) + 75% compensatie eigen risico (pakket 2 en 3) 

 
Inkomen tussen 110% -120%  van de bijstandsnorm 
10 euro bijdrage in de premie (pakket 1 ,2 en 3) + 50% compensatie eigen risico (pakket 2 en 3) 

 
Inkomen tussen 120-150%   van de bijstandsnorm 
0 euro bijdrage (pakket 1,2 en 3) + 50% compensatie eigen risico (pakket 2 en 3) 

 
 
 

 


