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Leden
Burg.
:
Secr.
:
Weth. I:
Weth. II:
Weth. III:
Weth. IV:

OPENBAAR

N.E. Joosten
E.V. Schmitz
F.L.J. Bruning
J.A.C.M. Elbers
H. Beelen
G.J. Verver

Volgnr
1.

Reg.nr.

code

2.

BW11.0362/NSi

ADV-3

3.

BW12.0020/ARe

ADV-1

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
24 januari 2012

31-01-12

Ongewijzigd vastgesteld.

Beh

Gemeentelijk afkoppelplan
Voorstel:
1. De gemeenteraad voor te stellen om het gewijzigde afkoppelplan
Brummen, versie 2012 (kenmerk INT12.0059) vast te stellen, dit
afkoppelplan in werking te laten treden op de dag na die van
bekendmaking en terug te laten werken tot de dag van de vaststelling van
het gewijzigde afkoppelplan, en het op 6 maart 2002 vastgestelde beleid
in te trekken;
2. De instructie met kenmerk INT11.1123 vast te stellen en dit besluit in
werking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van het gewijzigd
vast te stellen afkoppelplan Brummen, versie 2012 (kenmerk
INT12.0059).
Procedure
– B&W
– Raad t.b.

31-01-12

Conform advies.

BDV

Aanstellingsbesluiten belastingdeurwaarders
Voorstel:
1. De heer J.J.G. Reichard, de heer J.H. Wigman, de heer F.R.H. Garib en
de heer W.J. van Gellecum, allen werkzaam bij de firma Invoned, met
ingang van 1 februari 2012 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van
de gemeente Brummen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder.
Procedure
– B&W

31-01-12

Conform advies.

-2Volgnr
4.

Reg.nr.
BW12.0022/RG

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV-1

code

srt.

Ruimte

Ontwerpwijzigingsplan Arnhemsestraat 159
Voorstel:
1. In te stemmen met de uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden binnen
het agrarisch bouwvlak, van het melkveebedrijf op perceel
Arnhemsestraat 159 te Leuvenheim en het ontwerpwijzigingsplan voor
zienswijzen ter inzage te leggen.
2. Indien tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen worden
ingediend het Wijzigingsplan definitief vast te stellen.
Procedure
– B&W

31-01-12

Conform advies.

5.

BW12.0023/MLo

ADV-3

Beh

Kanaalbruggen
Voorstel:
1. Kennis nemen van en in stemmen met de aanbevelingen van de
'Haalbaarheidstudie bruggen Apeldoorns Kanaal";
2. De bruggen te vervangen zoals voorgesteld in de 'Haalbaarheidstudie
Apeldoorns Kanaal';
3. Binnen het beschikbaar budget te starten met een geïntegreerd contract
onder UAV-GC en vervolgens de aanbestedingsfase en uitvoering.
Procedure
– B&W
– Raad t.k.n.

31-01-12

Conform advies.

6.

BW12.0025/BvK

ADV-3

SL

Plan van aanpak WWB
Voorstel:
1. In te stemmen met het plan van aanpak uitbesteding WWB.
Procedure
– B&W
– Raad t.k.n

31-01-12

Conform advies.

