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2 BW14.0788 
 

Dienstverleningsovereenkomst OVIJ 2015 Conform advies 
Voorstel: 
1. De dienstverleningsovereenkomst 2015 met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) aan te gaan, 

inclusief de hierin opgenomen deelovereenkomsten, en het Handhaving uitvoeringsprogramma OVIJ 2015 
t.k.n. raad 
 

3. BW14.0766 
 

Beslissing op bezwaar tegen het besluit om niet verder handhavend op te treden, naar aanleiding van Conform advies 
Voorstel: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 3 april 2014 (kenmerk U14.01584) ongegrond te verklaren 

en het primaire besluit in stand te laten. 
 

4. BW14.0762 
 

Subsidieaanvraag 2015 Kleine Kernen Empe/Tonden Conform advies 
Voorstel: 
1. Op grond van artikel 28 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen een éénmalige 

ontheffing te verlenen van de gestelde indieningstermijnen voor de subsidieaanvraag 2015 en voor de 
financiële en inhoudelijke jaarstukken 2013 van Stichting Kleine Kernen Empe-Tonden. 

 
5. BW14.0763 

 
Huisvesting asielzoekers Conform advies 
1. Voor „kleinschalige‟ (tijdelijke) opvanglocaties vaststellen dat er geen gemeentelijke locaties beschikbaar 

zijn en realisatie afhankelijk is van particuliere initiatieven; 
2. Voor „permanente‟ opvanglocaties op dit moment geen gemeentelijk initiatief ontplooien wegens lopende 

(privaatrechtelijke) verplichtingen; 
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
t.k.n. raad 
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6. BW14.0532 
 

Aanwijzing bestanddelen eindheffing en intrekken onderdelen cafetariaregeling per 1 januari 2015 in Conform advies 
Voorstel: 
In het kader van de per 1 januari 2015 verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR): 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 
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