
 

 

B&W BESLUITENLIJST van 09/12/2014, nr. BW14.079250 OPENBAAR 
  
Leden 
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : E.V. Schmitz 
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Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.   NIET OPENBAAR 

B&W Besluitenlijst 2 december 2014 
 

Ongewijzigd vastgesteld 

2.  BW14.0751 
 

Burgemeestersnota:Mandaat verlenen aan de gemeente Apeldoorn inkoop maatwerkvoorzieningen 2015 Conform voorstel 
Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d.  8 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

3.  BW14.0714 
 

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

Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d.  4 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 
t.k.n. raad 
 

4.  BW14.0719 
 

Burgemeestersnota: Verlenen volmacht aan bestuurlijk trekker jeugdzorgregio om namens Brummen 
overeenkomst bovenregionale inkoop specialistische zorg te ondertekenen 

Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d. 10 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 
t.k.n.. raad 
 

5.  BW14.0758 
 

Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming Conform advies 
 
 

Voorstel: 
1. Het samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland vast te stellen. 
 

6.  BW14.0661 
 

Subsidiebeleidsregel algemene voorzieningen wmo 2015 Conform advies 

 Voorstel: 
1. De notitie "Nieuw te ontwikkelen algemene voorzieningen ten behoeve van Begeleiding" vast te stellen; 
2. De subsidieregeling nieuwe algemene voorzieningen Begeleiding 2015 vast te stellen; 
3. Een richtbedrag van € 200.000 vast te leggen voor de subsidietoekenning algemene voorzieningen 

Begeleiding. 
4. Het aanvraagformulier vast te stellen; 
t.k.n. raad 
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7.  BW14.0749 
 

Ledenraadpleging VNG Informatievoorziening Sociaal Domein & Afkoop regresrecht Wmo Conform advies 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de VNG tot realisatie van de complete 

informatievoorziening sociaal domein; 
2. In te stemmen met het voorstel om de bekostiging van de complete informatievoorziening sociaal domein te 

financieren via een eenmalige uitname van € 10,2 miljoen uit het gemeentefonds met de afspraak dat een 
eventuele bijdrage van het Rijk verrekend wordt met deze uitname; 

3. In te stemmen met het voorstel van de VNG om een convenant af te sluiten voor twee jaar voor de 
uitvoering van het regresrecht; 

t.k.n. raad 
 

8.  BW14.700 Mandaat Apeldoorn inkoop maatwerkvoorziening WMO 2015 
1. De bevoegdheid tot het laten toetreden van nieuwe aanbieders tot de raamovereenkomst 

maatwerkvoorzieningen WMO 2015, en tot de raamovereenkomst MO BW GGZ 2015, te mandateren 
       aan de eenheidsmanager Jeugd-Zorg-Welzijn (JWZ) van de gemeente Apeldoorn; 
2. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de eenheidsmanager JWZ van de gemeente 
      Apeldoorn tot het ondertekenen namens de gemeente Brummen van de toetredingsovereenkomsten 
      bij de onder 1. vermelde raamovereenkomsten. 
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 12.774,= ten behoeve van het voeren van het regionaal 
       accountmanagement voor de 8 gemeenten 
 

Conform advies  

9.  BW14.0532 
 

Aanwijzing bestanddelen eindheffing en intrekken onderdelen cafetariaregeling per 1 januari 2015 in 
verband met verplichte  invoering werkkostenregeling (WKR)  

Conform advies 

Voorstel: 
1. In het kader van de per 1 januari 2015 verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR): 
2. Per 1 januari 2015 de onbelaste vergoedingen in het kader van de fietsregeling, de regeling 

vakbondscontributie en de regeling fitness (onderdelen van de zgn. cafetariaregeling) niet aan te wijzen als 
werkkosten en als gevolg daarvan de betreffende regelingen in te trekken. 

3. Vanaf 1 januari 2015 de onbelaste vergoeding in het kader van de cafetariaregeling voor woon-werkverkeer 
aan te wijzen als werkkosten en de regeling te handhaven, zolang het  woon-werkverkeer als gerichte 
vrijstelling wordt aangemerkt. 

4. Vanaf 1 januari 2015 de onbelaste vergoeding voor ambtsjubileum in het kader van de cafetariaregeling  te 
handhaven, zolang de ambtsjubileumuitkering niet wordt aangemerkt als loon. 

5. De “vrije ruimte” binnen de werkkostenregeling volledig te benutten voor het ambtelijk personeel waarop de 
CAR/UWO van toepassing is. 

6. Vanaf 2015 het kerstpakket voor ambtelijk personeel waarop de CAR/UWO van toepassing is aan te vullen 
met een jaarlijks vast te stellen netto bedrag, uit te betalen met het salaris over de maand december. 

t.k.n. OR 
 

 


