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2.

BW15.0028

Akkoordverklaring elektronische toezending Ministerie van Economische Zaken inzake
Conform advies
Natuurbescherming
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het elektronisch toezenden van berichten in het kader van de Natuurbeschermingswet
door het Ministerie van Economische Zaken.

3.

BW15.0030

Bestemmingsplan Dierenseweg 4
Voorstel:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Dierenseweg 4" (NL.IMRO.0213.BPBG700022-va01met
GBKN 'Basiskaart Brummen'), zowel analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen;
2. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.
t.b. raad

4.

BW14.0673

Evaluatie eerste jaar Visie Landgoederen
Conform advies
Voorstel:
1. De raad voor te stellen het gereserveerde budget van € 100.000,- voor de uitvoering van de projecten uit de
Visie Landgoederen voor 2015 en 2016 vrij te geven, zijnde 10% van de totale uitvoeringskosten.
t.b. raad

5.

BW15.0025

6.

BW14.0810

Subsidieverzoek Stichting RTV Veluwezoom
Voorstel:
1. Aan Stichting RTV Veluwezoom voor het jaar 2015 een aanvullende instandhoudingssubsidie te
verstrekken van maximaal € 1.343,--.
t.k.n. raad
Gemeentelijke crisisorganisatie bij incidenten jeugdzorg en machtiging Veilig THuis voor CORV
Voorstel:
1. Bij een crisis of calamiteiten in de jeugdzorg aan te sluiten bij de huidige werkwijze van de (gemeentelijke)
crisisorganisatie.
2. De notitie calamiteiten jeugd vast te stellen.
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.
4. Aan Veilig Thuis, de projectorganisatie voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
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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.
t.k.n. raad
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