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

11 februari 2014 
 

18-02-14 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW14.0021/RR ADV3  B&B Aankoop kunstwerk 

Voorstel:  
1.  Niet over te gaan tot aankoop van het kunstwerk van de heer  
 O. van Doorn.  
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.k.n. 
 

18-02-14 Conform advies.  

3.  BW14.0041/ASe ADV1  B&B Garanties van Oorsprong (GvO’s) 
Voorstel:  
1. De van Attero ontvangen Garanties van Oorsprong (GvO's) 'om niet' ter 
 beschikking te stellen aan de Eerbeeks Brummens Energie Maatschappij 
 (EBEM). 
Procedure 
– B&W t.b.  
 

18-02-14 Conform advies.  

4.  BW14.0042/JWB ADV1  B&B Subsidievaststelling 2013 Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Voorstel:  
1.  De definitieve budgetsubsidie 2013 voor de uitvoering van Voor- en 
 Vroegschoolse Educatie (VVE) op de peutergroepen bij de Stichting 
 Peuterspeelzalen Gemeente Brummen/SKBE vast te stellen op  
 € 162.797,60. 
Procedure 
– B&W t.b.  
 

18-02-14 Conform advies.  
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5.  BW14.0043/AN ADV3  B&B Ontwerpbestemmingsplan 'Cortenoeverseweg 107', wijziging 
bestemming 
Voorstel:  
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Cortenoeverseweg 107' 
 (NL.IMRO.0213.BPBG700024-on02) ten behoeve van de wijziging van de 
 bestemming en besluiten deze in procedure te brengen op grond van 
 artikel 3.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

18-02-14 Conform advies.  

6.  BW14.0045/CH ADV3  B&B Subsidieregeling woningisolatie 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het besluit tot wijziging van de Nadere regels 
 Klimaataanpak eigen woningen 2013-2014. 
2.  Het aangepaste aanvraagformulier vast te stellen.  
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

18-02-14 Conform advies.  

7.  BW14.0046/GB ADV3  B&B Lokale kadernotitie decentralisatie Jeugdzorg en regionale kadernotitie 
'Samen sterk voor onze jeugd 
Voorstel:  
1. In te stemmen met de lokale kadernotitie decentralisatie Jeugdzorg; 
2.  De reactie op het advies van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) over 
 de regionale en lokale kadernotitie vast te stellen; 
3.  De inspraaknotitie behorende bij de regionale kadernotitie vast te stellen; 
4.  In te stemmen met de bijgestelde regionale kadernotitie 'Samen sterk voor 
 onze jeugd; 
5.  De reactie op het advies van de MAR en de' inspraaknotitie ‘Samen sterk 
 voor onze jeugd en ter kennisname aan de gemeenteraad aan te beiden; 
6. de gemeenteraad voor te stellen de lokale kadernotitie decentralisatie 
 Jeugdzorg en de bijgestelde regionale kadernotitie Jeugd ‘Samen sterk 
 voor onze jeugd’ vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.b.  

18-02-14 Conform advies.  
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8.  BW14.0034/RV 
 

ADV1  B&B Beslissingen op de bezwaarschriften betreffende Zutphensestraat 133 - 
135 
Voorstel:  
1.  De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. 
2.  De bestreden invorderingsbesluiten in stand te laten, maar wel de daarin 
 genoemde bedragen aan te passen. 
3.  Over te gaan tot innen van de verbeurde dwangsommen voor zover het de 
 onherroepelijke invorderingsbesluiten betreft. 
Procedure 
– B&W t.b.  

18-02-14 Conform advies.  

 
 
 


