
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2014, nr. 002 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 
  
 

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

17 december 2013 
 

07-01-14 Ongewijzigd vastgesteld.  

 
2.  BW13.0317/MS ADV1  B&B Verlenging huurovereenkomst RTV Veluwezoom 

Voorstel:  
Besluiten om:  
1. De huurovereenkomst met Stichting RTV Veluwezoom voor de 
 bovenverdieping van sporthal "De Bhoele" met ingang van  
 1 december 2013 te verlengen voor een periode van 5 jaar tot 1 december 
 2018. 
2.  De huurprijs per 1 januari 2014 vast te stellen op € 4.619,11 (inclusief 
 BTW en indexering) en de huurprijs jaarlijks vanaf 2014 direct te 
 verrekenen met de subsidie.  
3.  De wijzigingen -zoals hierboven genoemd- in de huurovereenkomst aan te 
 passen door deze wijzigingen in een aparte bijlage toe te voegen aan de 
 huurovereenkomst en deze wijzigingen door wethouder Elbers, namens de 
 burgemeester, te laten ondertekenen.   
Procedure 
– B&W t.b.  
– Burgemeester t.b. 
 

07-01-17 Conform advies.  

3.  BW13.0318/MB ADV3  B&B Beleidsnota Archeologie gemeente Brummen 
Voorstel:  
Besluiten om: 
1. In te stemmen met de concept "Beleidsnota Archeologie gemeente 
 Brummen" 
2.  De beleidsnota vrij te geven voor inspraak. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 

 Conform advies.  
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4.  BW13.0321/AR ADV3  B&B Structurele preventie overgewicht bij jeugd 
Voorstel:  
1. Onder voorbehoud van toekenning van de hierna te noemen provinciale 
 subsidie in te stemmen met het plan van aanpak 'Preventie Overgewicht 
 Jongeren", en ter uitvoering daarvan: 
2. Een samenwerkingsovereenkomst  voor drie jaar aan te gaan met de 
 organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG); 
3. Samen  met de gemeenten Apeldoorn en Voorst een subsidieaanvraag in 
 te dienen bij de Provincie Gelderland voor het gehele project. 
4. Wethouder F.L.J. Bruning aan te wijzen om namens de burgemeester de 
 samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Burgemeester t.b.  
– Raad t.k.n.  
 

07-01-14 Conform advies.  
 

5.  BW13.0326/RE ADV3  B&B Managementletter accountant 2013 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de inhoud van de managementletter interimcontrole 
 2013 en de voortgang aanbevelingen managementletter 2013 vast te 
 stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

07-01-14 Conform advies.  
 

 
 


