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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.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW14.0709 

 
Burgemeestersnota: Verlenen volmacht aan bestuurlijk trekker jeugdzorgregio om namens Brummen 
het samenwerkingsprotocol 

Conform voorstel 
 
 Voorstel: 

1. Burgemeestersbesluit d.d. 14 november 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

3.  BW14.0683 
 

Kunstexposities in de hal van het gemeentehuis Conform advies 
 
 

Kennis nemen van: 
1. De evaluatie van het gebruik in het afgelopen halfjaar (april – oktober 2014) van de hal van het 

gemeentehuis voor kunstexposities 
 

4.  BW14.0577 
 

Ontwerpbestemmingsplan Dierenseweg 4 Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Dierenseweg 4” te Eerbeek; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan daags na publicatie voor zienswijzen ter inzage te leggen. 
t.k.n. raad 
 

5.  BW14.0717 
 

Aangaan en ondertekenen overeenkomst bovenregionale inkoop specialistische zorg Conform advies 

 Voorstel: 
1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met jeugdhulpaanbieders voor de bovenregionale 

vormen van zorg per 1 januari 2015. 
2. In te stemmen met de vastgestelde bijdrage van € 727.981,- in 2015 voor de gemeente Brummen voor het 

totaal van de vastgestelde bovenregionale budgetgarantie per organisatie.  
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
t.k.n. raad 
 

6.  BW14.0657 
 

Uitgangspunten PGB Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget (Pgb) 2015 voor zowel de Wmo als 

Jeugdwet 
2. De Raad voor te stellen de uitgangspuntennotitie Persoonsgebonden budget 2015 vast te stellen 
t.b. raad 
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7.  BW14.0694 
 

Vaststellen Nadere regels subsidieverstrekking Sociale Leefomgeving 2015 Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. De "Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2015 gemeente Brummen" vast te stellen, 

conform bijlage  
2. De subsidieplafonds voor het jaar 2015 voor de beleidsterreinen, zoals genoemd in bijlage 2, vast te stellen 

en de wijze van verdeling van de beschikbare middelen voor het jaar 2015 te publiceren. 
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
t.k.n. raad 
 

8.  BW14.0693 
 

Onroerende Zaakbelastingen 2015: tarief eigenaar woning Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
t.b. raad 
 

 


