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1.  BW14.0702 

 
Benoeming van drie nieuwe leden commissie voor bezwaarschriften en herbenoeming van twee 
bestaande leden 

Conform advies  

Voorstel: 
1. Mevrouw B.C. Maresch-Evers te herbenoemen en te benoemen als voorzitter van de commissie voor de 

bezwaarschriften voor de periode van drie jaar. 
2. De heer J. Geelhoed te herbenoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften voor de periode 

van drie jaar. 
3. Mevrouw A. Bijlsma te benoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften voor de periode van 

zes jaar. 
4. Mevrouw M. Moeke te benoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften voor de periode van 

zes jaar. 
5. De heer R. Oosterhof te benoemen als lid van de commissie voor de bezwaarschriften voor de periode van 

zes jaar. 
6. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
t.k.n. raad 
 

3.  BW14.0713 
 

Monitor bezuinigingen Conform advies  
Kennis nemen van: 
1. Rapportage monitor bezuinigingen 
t.k.n. raad 
 

4.  BW14.0610 
 

Aanwijzen toezichthouder Conform advies 
Voorstel: 
1. De Vakspecialisten B van het team Toezicht en Uitvoering van de afdeling Realisatie en Beheer, voor zover 

dit tot hun taken behoort binnen de kaders van FUWA en het IWP, aan te wijzen als toezichthouder BRP 
belast met de in deze adviesnota nader omschreven vakgebiede 

2. De bestuurlijke boete vast te stellen op standaard € 200,00 en maximaal € 325,00. 
3. De manager van de afdeling Dienstverlening mandateren voor het opleggen van een bestuurlijke boete. 
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5.  BW14.0710 
 

Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW, IOAZ en verrekening bestuurlijke boete 2015 Brummen Conform advies  
Voorstel: 
1. De Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW, IOAZ en verrekening bestuurlijke boete 2015 

Brummen vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het advies van de Maatschappelijke Advies Raad; 
3. De reactie op het advies van de Maatschappelijke Advies Raad vast te stellen 
4. In te stemmen met het raadsvoorstel “Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

verrekening bestuurlijke boete 2015 Brummen” 
t.b. raad 
 

6.  BW14.0711 Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015 Brummen 
Voorstel: 
1. De Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015 Brummen vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het advies van de Maatschappelijke Advies Raad inzake de Verordening 

bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015 Brummen; 
3. De reactie op het advies van de Maatschappelijke Advies Raad inzake de verordening bestuursrechtelijke 

geldschulden sociale zekerheid 2015 Brummen vast te stellen 
4. In te stemmen met het Raadsvoorstel “Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 

2015 Brummen” 
t.b. raad 
 

Conform advies 

7.  BW14.0712 Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen 
Voorstel: 
1. De Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het advies van de Maatschappelijke Advies Raad inzake de Verordening 

Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen; 
3. De reactie op het advies van de Maatschappelijke Advies Raad inzake de Verordening Maatschappelijke 

Advies Raad 2015 Brummen vast te stellen; 
4. In te stemmen met het Raadsvoorstel “Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen 
t.b. raad 

 

Conform advies 

8.  BW14.0729 Vaststellen inspraakprocedure jeugdbeleid 
Voorstel: 
1. Conform artikel 4 lid 2 van de inspraakverordening een andere inspraakprocedure vast te stellen, 

bestaande uit: 
2. Het houden van een inspraakbijeenkomst op 17 december 2014 
3. Het houden van een opiniërende raadsvergadering op 29 januari 2015 
t.k.n. raad 

 

Conform advies 

9.  BW14.0736 Bezwaar omgevingsvergunning Offenbachstraat 
Voorstel:  
1. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het kappen van 17 bomen aan de Offenbachstraat ontvankelijk te verklaren, 
conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.    

2. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 28 augustus 2014 tot het verlenen van een 

Conform advies 
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omgevingsvergunning voor het kappen van 17 bomen aan de Offenbachstraat ongegrond te verklaren en 
het primaire besluit in stand te laten. 
 
 

10.  BW14.601 Memo gerealiseerde besparingen brandweer 2010 tot heden 
Voorstel:  
1.  De in de bijlage meegestuurde memo voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Conform advies 

 


