
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2013, nr. 004 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. 

15 januari 2013 
 

22-01-13 Ongewijzigd vastgesteld 

 
2.  BW13.0005/RG ADV3  Ruimte Ontwerpbestemmingsplan Zutphensestraat 199 

Voorstel:  
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Zutphensestraat 199" 
2. Het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage te leggen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad tk.n. 
 

22-01-13 Conform advies. 
 

3.  BW13.0008WG ADV1  BDV (Tijd)planning 2013 van de planning & control instrumenten 
Voorstel:  
1.  De planning zoals deze door het MT is vastgesteld; 
2.  De data's die van belang zijn voor de collegeleden vastleggen in de 
 agenda's van de collegeleden. 
Procedure 
– B&W t.k.n. 
 

22-01-13 Conform advies. 
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4.  BW13.0009/JS ADV3  MT Voorlopige instemming doorontwikkeling organisatie 
Voorstel:  
1. Voorlopig in te stemmen met de inhoud van de notitie doorontwikkeling 
 organisatie met als hoofdlijn: 
 a. Drie afdelingen: Dienstverlening, Realisatie en Beheer, Beleid en  
  bedrijfsvoering) 
 b. Zes teams aangestuurd door een teamleider (zes teamleiders) 
 c. Beschrijving van producten en diensten per team zoals verwoord in de 
  notitie. 
2. Personele aspecten: 
 a. Het laten vervallen van de functie van teamcoördinator (13 huidige 
  coördinatoren) 
 b. Het instellen van een nieuwe functie teamleider. De functie komt 
  m.b.t. functiewaardering overeen met de functie coördinator A. In 
  vergelijking met de oude functie heeft de teamleider een grotere span of
  control (18-25 medewerkers).  
3.  Deze nota ter advisering voor te leggen aan de Ondernemingsraad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
– OR t.a. 
 

22-01-13 Conform advies. 
 

5.  BW13.0010/LSc ADV3  MT Capaciteitstekort organisatie  
Voorstel:  
1.  Twee fte beleidscapaciteit toe te voegen aan de afdeling Ruimte, team 
 ROV voor de duur van 3 jaar; 
2. Een overschrijding van het inhuurbudget 2013 met afgerond € 204.000 te 
 accepteren. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
– OR t.k.n. 
 

22-01-13 Afwijkend besluit: 
1. Maximaal 2 fte beleidscapaciteit  
 toe te voegen aan de afdeling  
 Ruimte, team ROV, voor de duur  
 van maximaal 3 jaar. 
2. Een overschrijding van het  
 inhuurbudget 2013 met maximaal  
 €204.000 te accepteren. 
3. In de kadernota 2014-2017  
 voorstellen aan de gemeenteraad  
 te doen waarin deze tijdelijke  
 verhoging van het  
 personeelsbudget  
 gecompenseerd wordt. 
 

 


