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1.  BW15.0013 

 
NIET OPENBAAR  
B&W BESLUITENLIJST van 06/01/2015 
Voorstel: 
 

Conform advies 

2.  BW15.0027 
 

Evaluatie en verantwoording Preventie middelengebruik 2013-2014 Conform advies 
Kennis nemen van: 
1. Het evaluatie en verantwoordingsverslag Preventie aanpak middelengebruik 2013 – 2014 van Tactus 

verslavingszorg 
t.k.n. raad 
 

3.  BW14.0821 
 

Effecten circulaire Gemeentefondsuitkering 11 december 2014 Conform advies 

Voorstel: 
1. Het effect van de circulaire op de uitkeringsjaren 2012 t/m 2014 betrekken bij het opstellen van de  

jaarrekening 2014; 
2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2015 betrekken bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2015; 
3. Het effect voor de uitkeringsjaren 2016-2019 betrekken bij het opstellen van de Meerjarenbegroting  2016-

2019; 
4. Deze adviesnota ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad. 
t.k.n. raad 
 

4.  BW14.0794 
 

Verkoop perceel Hall C 2350 en 2351 gedeeltelijk Conform advies 

Voorstel: 
1. de percelen Hall C 2350 en Hall C 2351 gedeeltelijk, gelegen aan de Weverweg te Eerbeek, totaal groot ca 

5295 m² te verkopen. 
 

5.  BW14.0795 
 

Verkoop perceel Hall C 2351 gedeeltelijk Conform advies 

Voorstel: 
1. het perceel Hall C 2351 gedeeltelijk, gelegen aan de Weverweg te Eerbeek, groot ca 4100 m², te verkopen. 
 

6.  BW14.0793 
 

Verkoop percelen bos Polweg te Eerbeek Conform advies 

Voorstel: 
1. de percelen Hall E 4888 en Hall E 7130 gedeeltelijk, gelegen nabij Polweg 5 te Eerbeek, te verkopen. 
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7.  BW15.0010 
 

Inkoopsamenwerking Conform advies 

Voorstel: 
1. Instemmen met het uitwerken van een bedrijfsplan voor een op te richten regionaal inkoopadviesteam met 

de volgende uitgangspunten: 
- de verplichting dat budgethouders bij aanbestedingen/inkopen boven een bepaalde grens inkoopadvies 
inwinnen bij het regionale inkoopadviesteam; 
- het onderbrengen van de inkoopadviseurs in één regionaal inkoopadviesteam. 

 
8.  BW15.0024 

 
Oprichting Veilig Thuis Conform advies 

Kennis nemen van: 
1. Inhoud van bijgaande brief over de Veilig Thuis organisatie in de Veiligheids- en  GGD- regio Noord en Oost 

Gelderland 
t.k.n. raad 
 

9.  BW15.0026 
 

Jeugdbeleid Conform advies 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het gewijzigde concept Koersdocument Jeugd- en Jongerenbeleid (inclusief bijlagen) 

naar aanleiding van de inspraakreacties 
t.k.n. raad 
 

10.  BW15.0022 
 

Beslissing op bezwaar Conform advies 

Voorstel: 
1. Het bezwaarschrift van 14 juli 2014 gericht tegen het besluit van 16 juni 2014 ontvankelijk te verklaren. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit van 16 juni 2014 in stand te laten. 
3. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 
4. Vast te stellen dat er geen dwangsommen zijn verbeurd. 
 

11.  BW14.0789 
 

Vaststelling CARUWO ivm wijziging regeling werktijden (ledenbrief 13-062 Conform advies 

Voorstel: 
1. Per datum als genoemd in de circulaire(s) vast te stellen de wijzigingen in de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en de toelichting daarop 
overeenkomstig de volgende - bijgevoegde - LOGA circulaire(s): 
Lbr. 13/062 d.d. 4 juli 2013 inzake CAR-UWO wijzigingen i.v.m. verandering regeling werktijden 

t.k.n. OR 
 

12.  BW14.0810 
 

Gemeentelijke crisisorganisatie bij incidenten jeugdzorg en machtiging Veilig THuis voor CORV Aangehouden 

Voorstel: 
1. Bij een crisis of calamiteiten in de jeugdzorg en het sociaal domein aan te sluiten bij de huidige werkwijze 

van de (gemeentelijke) crisisorganisatie. 
De notitie calamiteiten jeugd vast te stellen. 

2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
3. Aan Veilig Thuis, de projectorganisatie voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling, machtiging te verlenen om zorgmeldingen van de politie, en zorgmeldingen over 
vermoedens van kindermishandeling, af te handelen via de Collectieve opdrachtrouteervoorziening (CORV) 
namens het college van de gemeente Brummen. 

 


