
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2012, nr. 001 Openbaar 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen 
Weth. IV: G.J. Verver 
 

Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing 
1.      Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 

20 december 2011 
 

03-01-12 Ongewijzigd vastgesteld 

 
2.  BW11.0362/NSi ADV3  Beheer Gemeentelijk afkoppelplan 

Voorstel:  
1. in te stemmen met de aanvulling op het gemeentelijk afkoppelplan 
 Brummen voor het gebied Rhienderen-centrum; 
2. het gemeentelijk afkoppelplan inclusief de aanvulling aan te bieden aan de 
 Raad ter vaststelling op 16 februari 2012. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.b. 
 

03-01-12 Aangehouden 

3.  BW11.0375/WG ADV1  BDV (Tijd)planning 2012 van de planning en controlinstrumenten 
Voorstel:  
1. De planning zoals deze door het managementteam is vastgesteld;  
2. De data die van belang zijn voor de collegebehandelingen vastleggen in 
 de agenda's van de collegeleden. 
Procedure 
– B&W 
 

03-01-12 Conform advies 

4.  BW11.0376/RvW ADV1  BDV Wijziging CAR/UWO 
Voorstel:  
1. Per datum als genoemd in de circulaire vast te stellen de wijzigingen in de 
 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de 
 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en de toelichting daarop overeenkomstig 
 de volgende - bijgevoegde - LOGA circulaire: 
 Lbr. 11/023 d.d. 12 april 2011 inzake FLO overgangsrecht wijziging 
 leeftijdsafhankelijke factoren. 
Procedure 
– B&W 
 

03-01-12 Conform advies 
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5.  BW11.0378/BTe ADV3  SL Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen de tijdelijke regels aanscherping Wet werk en 
 bijstand vast te stellen.  
Procedure 
– B&W 
– Raad t.b. 
 

03-01-12 Conform advies 

6.  BW11.0379/AR ADV1  SL Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang cf. wet OKE 
Voorstel:  
1. In te stemmen met de nadere regels “Regeling bekostiging Voor- en 
 Vroegschoolse Educatie in de kinderopvang” en de nadere regels 
 subsidieverstrekking “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor ouders 
 van peuters op de peuterspeelgroep, voorheen peuterspeelzaal, wiens 
 ouders vallen onder de wet Kinderopvang en die niet in aanmerking voor 
 belastingtoeslag voor kinderopvang voor de periode 2012 tot en met 
 2015”,  vallend onder de Algemene Subsidieverordening gemeente 
 Brummen.  
2. De afgesproken bruto uurprijs van € 7,00 voor peuterspeelgroep opvang 
 voor ouders van kinderen die niet in aanmerking komen voor 
 belastingteruggaaf met ingang van 1 januari 2012 te verhogen naar € 7,50,
 onder de voorwaarde dat 2 x 3,5 uur peuterspeelgroep opvang wordt 
 aangeboden. 
Procedure 
– B&W 
 

03-01-12 Conform advies 

7.  BW11.0382/MS ADV1  SL Verzoek Culturele Stichting Gemeente Brummen voor de aanleg van 
bestemmingsreserve in 2012. 
Voorstel:  
1. Akkoord te gaan met het verzoek van de Culturele Stichting Gemeente 
 Brummen om een bestemmingsreserve aan te mogen leggen van  
 € 6.000,-- voor: 
 a. het realiseren en bekostigen van een muziekvoorstelling "De  
   Muziekfabriek" in 2012 voor een bedrag van € 3.000,--   
 b.  de aanschaf en bekostiging van 6 bronzen beeldjes in het kader van 
   de Culturele Prijs voor een bedrag van € 3.000,--. 
2. Aan deze toestemming de voorwaarde te verbinden dat het benodigde 
 bedrag van € 6.000,-- ten laste moet worden gebracht van het finaciele 
 jaarresultaat 2011 van de Culturele Stichting.  
Procedure 
– B&W 
 

03-01-12 Conform advies 
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8.  BW11.0383/MB ADV3  BDV Aantrekken geldlening € 10 mln 
Voorstel:  
1. Een vaste geldlening aan te trekken van € 10 mln. De rentevaste periode 
 is 10 jaar . De aflossing zal geschieden in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 
 van elk € 1 mln. Het overeengekomen rentepercentage is 2,74% op 
 jaarbasis. De geldverstrekker is de Nederlandse Waterschaps Bank. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.k.n. 
 

03-01-12 Conform advies 

 


