
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2013, nr. 003 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 (afwezig) 
 

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

8 januari 2013 
 

15-01-13 Ongewijzigd vastgesteld 

 
2.  BW12.0327/BvK ADV3  SL Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 

Voorstel:  
1. Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Brummen vaststellen 
2. Daar waar in het mandaatregister Gemeente Brummen is vermeld als 
 bijzondere voorwaarde: "Directeur Dienst Samenleving Gemeente 
 Apeldoorn: in het kader van de uitvoering van Wwb, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi en 
 de leerplichtwet. Deze directeur is bevoegd tot het verlenen van 
 ondermandaat binnen zijn eigen organisatie", na Wi invoegen: ", Wet 
 gemeentelijke schuldhulpverlening" 
3. Aan het mandaatregister als nr. 62 het volgende mandaatbesluit 
 toevoegen: "het nemen van besluiten in het kader van de Wet 
 gemeentelijke schuldhulpverlening" en als bijzondere voorwaarde op te 
 nemen: "Directeur Dienst Samenleving Gemeente Apeldoorn: in het kader 
 van de uitvoering van de Wwb, Ioaw, Ioaz, Bbz, Wi, Wet gemeentelijke 
 schuldhulpverlening en de leerplichtwet. Deze directeur is bevoegd tot het 
 verlenen van ondermandaat binnen zijn eigen organisatie" en als 
 gemandateerden  te vermelden: afdelingsmanager Samenleving en 
 directeur Dienst Samenleving Gemeente Apeldoorn".       
4. Aan het mandaat register toevoegen dat de directeur Swb bevoegd is 
 besluiten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  te 
 nemen en dat deze directeur bevoegd is ondermandaat te verlenen binnen 
 haar eigen organisatie. 
5. Aan het mandaatregister aanvullend op het nieuwe nr. 62 "het nemen van 
 besluiten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening als 
 bijzondere voorwaarde tevens toevoegen: "Directeur Stichting Welzijn 
 Brummen: in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 Deze directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen binnen haar eigen 
 organisatie"en als gemandateerde te vermelden: directeur Stichting 
 Welzijn Brummen".     
Procedure 
– B&W t.b. 
‒   Raad t.k.n. 

15-01-13 Conform advies.  



Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing  

-2-

3.  BW12.0336/WG Info3  BDV Regeerakkoord Kabinet Rutte II en de Gemeentefondsuitkering 
Kennis te nemen van:  
1. De informatie rond de mogelijke gevolgen van de verdere uitwerking van 
 het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. 
Procedure 
– B&W t.k.n. 
– Raad t.k.n. 
 

15-01-13 Conform advies.  

4.  BW12.0340/HW ADV1  SL Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Voorstel:  
1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2013 per 
 1 januari 2013 vast te stellen. 
Procedure 
– B&W 
 

15-01-13 Conform advies.  

5.  BW13.0003/BTe ADV3  SL Burgerinitiatief "Leer/Werkplaats Brummen - Eerbeek" 
Voorstel:  
1. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel inzake het burgerinitiatief “Leer/ 
 Werkplaats Brummen – Eerbeek”. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

15-01-13 Conform advies.  

6.  BW13.0004/RG ADV3  Ruimte Bestemmingsplan "Kikvorsenstraat 7" 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Kikvorsenstraat 7" 
 (NL.IMRO.0213.BPBG700015-va01 met GBKN 'Basiskaart Brummen'), 
 zowel analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen; 
2.  De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan 
 vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

15-01-13 Conform advies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing  

-3-

7.  BW13.0006/WG ADV3  Ruimte Effecten december circulaire Gemeentefonds 
Voorstel:  
1. De effecten voor de uitkeringsjaren 2010 t/m 2012 te betrekken bij het 
 opstellen van de jaarstukken 2012; 
2.  De effecten voor het uitkeringsjaar 2013 te betrekken bij het opstellen van 
 de 1e bestuursrapportage 2013. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

15-01-13 Conform advies.  

 
 


