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Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
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. 

18 februari 2014 
 

25-02-14 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW14.0049/JWB ADV3  B&B Ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs Samenwerkingsverband 

IJssel - Berkel 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs van 
 het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel (primair Onderwijs). 
 
De burgemeester besluit om: 
1.  Volmacht te verlenen aan wethouder J.A.C.M. Elbers voor het 
 ondertekenen van de intentieverklaring met het samenwerkingsverband 
 IJssel | Berkel. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Burgemeester t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

25-02-14 Conform advies. 
 

3.  BW14.0050/RG ADV3  B&B Ontwerpbestemmingsplan "Dwarsweg 1" 
Voorstel:  
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Dwarsweg 1" en deze voor 
 zienswijzen ter inzage te leggen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  

25-02-14 Conform advies. 
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4.  BW14.0051/MP ADV3  B&B Vaststelling bestemmingsplan Engelenburgerlaan 
Voorstel:  
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Engelenburgerlaan' 
 (NL.IMRO.0213.BPKOM100004-va01 met GBKN 'Basiskaart Brummen'), 
 inclusief de 'Nota beantwoording zienswijzen', met inachtneming van de 
 voorgestelde (ambtshalve) wijzigingen, zowel analoog als digitaal 
 gewijzigd vast te stellen en beschikbaar te stellen; 
2. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken het raadsbesluit eerder 
 bekend te mogen maken; 
3. op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. na vaststelling de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen 
 van het besluit van de raad. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.b.  
 

25-02-14 Conform advies. 
 

5.  BW14.0052/JWB ADV3  B&B Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)  effectrapportage 2012-2013 
vroegtijdig schoolverlaten  
Voorstel:  
1. Goedkeuring te verlenen aan de Effectrapportage 2012-2013 in het kader 
 van de RMC-functie voor de regio Stedendriehoek.  
Procedure 
– B&W T.B. 
– Raad t.k.n.  
 

25-02-14 Conform advies.  

6.  BW14.0047/GA ADV3  B&B Concept jaarstukken 2013  
Voorstel: 
1. De bijgesloten concept jaarstukken vrij te geven ter controle door de 
 accountant en ter beoordeling door de auditcommissie; 
2. De raad voor te stellen om het positieve rekeningresultaat ad € 3.898 toe te 
 voegen aan de algemene vrije reserve (AVR) conform bestaand beleid; 
3. De raad voor te stellen tot het instellen van de bestemmingreserve 
 "Invoering 3D"; 
4. De raad voor te stellen om het restant krediet ad € 67.592 investering
 "Herinrichting Burg. Dekkerstraat"  te herbestemmen voor infrastructurele 
 zaken centrum Brummen; 
5. De raad aan te geven dat het blijvend invulling geven aan de bestaande 
 bezuinigingsopdrachten noodzakelijk is; 
6. De loonkostenanalyse 2013 vast te stellen. 
7. Het restantkrediet ad € 20.508 voor aanschaf meubilair beschikbaar blijven 
 houden voor besteding in 2014. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Auditcommissie t.a.  

25-02-14 Conform advies.  

 


