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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.  BW14.0723 

 
Vergoeding stembureauleden 2015 Conform advies 

Voorstel: 
1. Vergoeding voor stembureauleden voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en van de leden 

van het Waterschap Vallei en Veluwe op 18 maart 2015 te verhogen naar € 125,00. 
2. Plaatsvervangende stembureauleden te benoemen voor deze verkiezingen. 
3. Plaatsvervangende stembureauleden werven onder een vereniging uit de gemeente Brummen en de 

vergoeding ten bate laten komen aan de vereniging. 
4. Vergoeding voor de plaatsvervangende stembureauleden vaststellen op € 30,00 per teller voor de 

vereniging. 
 

3.  BW14.0718 
 

Huisvestingsprogramma 2015 Conform advies 

Voorstel: 
1. De aanvragen die volgens de bijgevoegde beoordeling in aanmerking komen voor een voorziening  

onderwijshuisvesting opnemen op het programma huisvesting onderwijs 2015 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
t.k.n. raad 
 

4.  BW14.0725 
 

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning gemaal Laag Helbergen te Cortenoever Conform advies 

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

5.  BW14.0738 
 

Horeca locatie veerpont Brummen Conform advies 

Voorstel: 
1. De uitbater van de horecalocatie Bronkhorsterveer het Programma van Eisen voor te leggen en op basis 

van zijn Plan van Aanpak met hem een gebruiksovereenkomst af te sluiten. 
 

6.  BW14.0739 
 

Bezwaren tegen urnenzuil begraafplaats Brummen Conform advies 

Voorstel: 
1. De bezwaren tegen het plaatsen van een urnenzuil op de begraafplaats te Brummen ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren, overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. 
 

7.  BW14.0705 
 

Groslijst systematiek Conform advies 

Voorstel: 



Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  

-2- 

1. In te stemmen met de Procedure Groslijstensystematiek gemeente Brummen, Lochem, Zutphen met ingang 
van 1 maart 2015. 

2. de groslijstsystematiek na één jaar met alle betrokken partijen te evalueren. 
 

8.  BW14.0707 
 

Aanvullend subsidieverzoek 2015 Maatschappelijke Advies Raad Conform advies 

Voorstel: 
1. Aan de Maatschappelijke Advies Raad met ingang van 2015 een aanvullende instandhoudingssubsidie te 

verstrekken van € 1.500,-- per jaar om een nieuwe secretaris te werven en om de secretariële 
werkzaamheden te kunnen bekostigen. 

 
9.  BW14.0746 

 
Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014 Conform advies 

 
 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014; 
2. Een parapluherziening op te starten om uitvoer te kunnen geven aan de beleidsregeling mantelzorgwoning; 
3. Tot het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en in urgentiegevallen die voldoen aan de 

uitgangspunten opgenomen in de beleidsregeling, te besluiten niet handhavend op te treden tegen deze 
tijdelijke mantelzorgwoningen; 

4. Handhavend op te treden indien de noodzaak tot mantelzorg is komen te vervallen en de woning 
onrechtmatig wordt bewoond, of de aangebrachte voorzieningen niet worden verwijderd. 

t.b. raad 
 
 
 

 


