BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14/15 januari 2014, nr. 003

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

OPENBAAR

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

Volgnr
1.

Reg.nr.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
7 januari 2014

14-01-14

Ongewijzigd vastgesteld.

2.

BW13.0252/BvdT

ADV3

B&B

14-01-14
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Voorstel:
1. De raad voor te stellen om geen inspraak te verlenen voor de Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014.
2. De raad voor te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2014 vast te stellen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

Conform advies.

3.

BW13.0311/GA

ADV1

B&B

Het Sociaal Domein in relatie tot begroting en administratie
Voorstel:
1. Het bijgevoegde voorstel tot aanpassing van de programmabegroting voor
te leggen aan het Presidium.
Procedure
– B&W t.b.

14-01-14

Conform advies.

-2Volgnr
4.

Reg.nr.
BW13.0324/RG

5.

6.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

B&B

Omgevingsvergunning ten behoeve van ontwikkelingen voor perceel
Windheuvelstraat 11
Voorstel:
1. De raad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de omgevingsvergunning ten behoeve
van de activiteiten 'strijdig gebruik' en 'bouwen' voor het perceel
Windheuvelstraat 11;
2. Indien er tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen zijn ingediend, de raad
voor te stellen de bevoegdheid tot het afgeven
van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te delegeren aan het
college van burgemeester en wethouders.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

14-01-14

Conform advies.

BW13.0325/Rue

ADV3

DLV

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Brummen 2014
Voorstel:
1. Bijgaande verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Brummen 2014 vast te stellen;
2. De verordening in laten gaan met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014;
3. De verordening Gemeentelijke Basisadministratie personen van 24 april
2008 te laten vervallen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

14-01-14

Conform advies.

BW14.0001/IG

ADV3

DLV

Toeristenbelasting en Tarieventabel 2014
Voorstel:
1. De Tarieventabel 2014 tekstueel aan te passen aan de invoering van de
Basisregistratie personen. Artikel 4.1 opgenomen in
titel 1 van de Tarieventabel wordt dan als volgt gelezen: “Voor de
toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking
verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd”.
2. De Raad voor te stellen om de verordening Toeristenbelasting eveneens
tekstueel aan te passen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

14-01-14

Conform advies.

-3Volgnr
7.

Reg.nr.
BW14.0002/AR

8.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

B&B

Reactie op onderhandelingsresultaat VNG-Van Rijn inzake Wmo
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met de inhoud van de bijgevoegde brief.
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

14-01-14

Conform advies.

BW14.0004/ASc

ADV3

B&B

14-01-14
Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
Voorstel:
1. De raad voor te stellen om de Intergemeentelijke Structuurvisie
Middengebied IJsselsprong vast te stellen, onder voorbehoud dat het
college van Zutphen geen ingrijpende wijzigingen voorstelt aan de raad van
Zutphen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

Conform advies.

9.

BW14.0005/JWB

ADV1

B&B

14-01-14
Ontwerpbegroting 2014 Stichting Archipel
Voorstel:
1. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 bij de Stichting Archipel in te
dienen.
Procedure
– B&W t.b.

Conform advies.

10.

BW14.0007/HW

ADV3

B&B

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Voorstel:
1. De Raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning
2014 vast te stellen en op 1 maart 2014 in werking te laten treden onder
intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Brummen 2013.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

14-01-14

Conform advies.

-4Volgnr
11.

Reg.nr.
BW14.0009./LSp

code

ADV3

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

B&B

Heraanbesteding IHP, realisatie scholenclusters
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Selectieleidraad Design & Build ten behoeve
van de Europese (niet openbare) aanbesteding realisatie 3
scholenclusters te Brummen.
2. Besluiten om de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de realisatie
van de scholenclusters te starten.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

15-01-14

Conform advies.

