
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2014, nr. 006 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten (afwezig) 
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. 

28 januari 2014 
 

04-02-14 Ongewijzigd vastgesteld.  

 
2.  BW14.0015/JSc ADV1  R&B Verkoop van een gedeelte van het perceel grond kadastraal bekend als 

gemeente Hall, sectie E, nummer 6787(ged), groot circa 99 m² 
Voorstel:  
1. Een gedeelte van het perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Hall, 
 sectie E, nummer 6787(ged), groot circa 99 m² te verkopen 
Procedure 
– B&W t.b. 
 

04-02-14 Conform advies.  

3.  BW14.0016/AR ADV3  B&B Intergemeentelijke samenwerking ten behoeve van de inkoop 2015 
“Regionaal Kompas 2015 Oost Veluwe nieuwe stijl” 
Voorstel:  
1. Als uitgangspunt ervoor te kiezen om met de gemeenten Apeldoorn, 
 Brummen, Epe, Heerde, Voorst per 2015 te komen tot bundeling van 
 bijzondere doelgroepen Beschermd Wonen, Begeleiding GGZ en 
 Regionaal Kompas met een gezamenlijke inkoop; 
2. In het beleid een onderscheid te maken in algemene voorzieningen -> 
 inkoop met het instrument subsidiering en maatwerkvoorzieningen -> 
 inkoop met het instrument bestuurlijke aanbesteding; 
3. De regionale inkoop voor vrouwenopvang/huiselijk geweld op een later 
 tijdstip aan te haken op het regionale beleid voor de inkoop; 
4. Bij de afspraken met instellingen de nadruk te leggen op samenwerking en 
 niet zozeer concurrentie.  
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 

04-02-14 1.  Conform advies. 
2.  In het beleid een onderscheid te  
 maken tussen algemene  
 voorzieningen en  
 maatwerkvoorzieningen en de  
 wijze van inkoop/financieren in  
 een later stadium vast te stellen. 
3. Conform advies. 
4. Bij de afspraken met instellingen 
 de voorwaarde op te leggen te 
 gaan samenwerken. 
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5.  BW14.0024/WG ADV3  B&B Gevolgen Gemeentefondscirculaire 9 december 2013 
Voorstel:  
1. De effecten voor de uitkeringsjaren 2011 t/m 2013 betrekken bij het 
 opstellen van de jaarstukken 2013; 
2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2014 betrekken bij het opstellen van de 
 1e bestuursrapportage 2014; 
3.  Het effect voor de uitkeringsjaren 2015 t/m 2017 betrekken bij het opstellen 
 van de meerjarenbegroting/kadernota 2015-2018; 
4.  De vanaf 2014 te ontvangen compensatie voor aan de gemeente 
 overdragen VTH taken aanmerken als gedeeltelijke invulling van de 
 taakstelling.  
Procedure 
– B&W 
 

04-02-14 Conform advies.  
 

6.  BW14.0026/KV ADV3  DLV Uitsluitend recht Delta 
 
 

04-02-14 Aangehouden. 
 

7.  BW14.0028/IG ADV3  B&B Aanpassing Legesverordening en Tarieventabel 2014 
Voorstel:  
1. De wijzigingsverordening voor de Legesverordening en de daarbij 
 behorendeTarieventabel 2014 vast te stellen. Dit in 
 verband met de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangekondigde 
 wijziging van de Paspoortwet op 9 maart 2014. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

04-02-14 Conform advies. 
 

8.  BW14.0030/JWB ADV1  B&B Vaststelling ambtsinstructie leerplichtambtenaar en RMC-functionaris 
gemeente Brummen/regio Stedendriehoek 
Voorstel:  
1. De instructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris gemeente 
 Brummen/Regio Stedendriehoek 2013 vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b.  
 

04-02-14 Conform advies. 

 


