
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2013, nr. 010 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers (afwezig) 
Weth. III: H. Beelen 
Weth. IV: G.J. Verver 
 

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

26 februari 2013 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 
19 februari 2013 
 

05-03-13 
 
05-03-13 

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
2.  BW13.0042/MV ADV1  Ruimte Verkoop van een gedeelte van het perceel grond kadastraal bekend 

gemeente Hall, sectie E, nummer 697 
Voorstel:  
1. Een gedeelte van het perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Hall, 
 sectie E, nummer 6973(ged), groot circa 150 m² te verkopen. 
Procedure 
– B&W 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

3.  BW13.0043/JVo ADV1  Ruimte Wet Bibob 
Voorstel:  
1. De “Bibob beleidslijn betreffende aanvraag omgevingsvergunningen, 
 activiteit bouwen” en de daarbij behorende vragenformulieren vast te 
 stellen; 
2. De beleidslijn een dag na publicatie in werking te laten treden.  
Procedure 
– B&W 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

4.  BW13.0048/CR ADV3  Ruimte Concept nota Ruimtelijke Kwaliteit 
Voorstel:  
1.  In te stemmen met de concept nota Ruimtelijke Kwaliteit en deze 
 gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
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5.  BW13.0049/MB ADV3  Ruimte Dienstverleningsovereenkomst 2013 tussen gemeente Brummen en de 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 
Voorstel:  
1. De dienstverleningsovereenkomst 2013 met de Omgevingsdienst Veluwe 
 IJssel aan te gaan, inclusief de hierin opgenomen deelovereenkomsten, en 
 het werkprogramma controles 2013.             
De burgemeester besluit om: 
2. Volmacht te verlenen aan wethouder H. Beelen om namens de gemeente 
 de dienstverleningsovereenkomst 2013 met de Omgevingsdienst Veluwe 
 IJssel te ondertekenen 
Procedure 
– Burgemeester t.b. 
– B&W t.b.  
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

6.  BW13.0050/IG ADV3  SL Openingstijden per 03-04-2013 
Voorstel:  
1. Bij in gebruik nemen van het vernieuwde gemeentehuis nieuwe 
 openingstijden vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
 tweetal (raads)moties, te weten: vijf uur per week minder open en 
 maximaal twee dagdelen open voor vrije inloop en overige "werken op 
 afspraak" en de uitkomsten van de enquete onder de inwoners. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

7.  BW13.0051/MP ADV3  Ruimte Ontwerpbestemmingsplan Overige locaties Brummen Eerbeek 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het ontwerpbestemingsplan 'Overige locaties Brummen 
 Eerbeek' (NL.IMRO.0213.BPBREEOL900000-on01) en besluiten deze ter 
 inzage te leggen op grond van artikel 3.1 e.v. van de Wet ruimtelijke 
 ordening (Wro). 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
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8.  BW13.0052/MS ADV1  SL Subsidievaststelling 2011 SWB voor buurtverkenner in loket Wegwijs en 
zorgcoördinatie tijdelijk huisverbod in 2011 
Voorstel:  
1. De eenmalige budgetsubsidie voor het jaar 2011 aan Stichting Welzijn 
 Brummen voor de werkzaamheden van de buurtverkenner in het loket 
 Wegwijs definitief vast te stellen op € 16.312,--. 
2. Het restantbudget van € 13.050,-- voor het jaar 2013 te reserveren voor de 
 verdere doorontwikkeling in 2013 van de werkzaamheden van de 
 Buurtverkenner en de outreachende werkwijze in het loket Wegwijs, onder 
 voorwaarde dat hierover afstemming moet plaatsvinden met het platform 
 “Wijs met Groen en Grijs”. 
3. De subsidie voor het jaar 2011 aan Stichting Welzijn brummen voor de 
 lokale zorgcoordinatie van het tijdelijk huisverbod definitief vast te stellen 
 op € 20.000,-- (inclusief indexering).   
Procedure 
– B&W 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

9.  BW13.0053/JWB ADV3  SL Aansprakelijk stellen aannemer MFC Illinckstraat te Eerbeek 
Voorstel:  
1. Kennis nemen van de memo d.d. 27 februari 2013 en deze ter kennisname 
 aan de gemeenteraad sturen. 
2. Geheimhouding op te leggen op de memo d.d. 27 februari 2013. 
3. Gezien de uitkomsten van het technische en juridische onderzoek 
 bijgaande brief (met kenmerk U13.00986) aan de toenmalig aannemer van 
 het MFC aan de Illinckstraat te Eerbeek te verzenden, waarin ze 
 aansprakelijk gesteld worden en verzocht worden de benodigde 
 aanpassingen te realiseren waarmee het gebouw weer aan het 
 Bouwbesluit voldoet. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

-4-

10.  BW13.0054/AN ADV3  Ruimte Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kleine Kernen gemeente 
Brummen 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 'Nota beantwoording 
 zienswijzen en vooroverlegreacties bestemmingsplan 'Kleine Kernen,
 gemeente Brummen' en de wijzigingen aan te brengen zoals opgenomen 
 in Deel B en C van de 'Nota beantwoording zienswijzen en overlegreacties 
 'Kleine Kernen, gemeente Brummen'; 
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Kleine Kernen, gemeente 
 Brummen' (NL.IMRO.0213.BPKK500000-va01 met GBKN 'Basiskaart 
 Brummen') met inachtneming van de voorgestelde wijziginge 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.b. 
 

05-03-13 Conform, de burgemeester heeft 
zich van stemming onthouden. 
 
 

11.  BW13.0055/ASc ADV3  Ruimte Integrale toekomstvisie 2030 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het concept van de visie en deze vrij te geven voor de 
 opinierende raadsbijeenkomst, publieke debatten, afstemming met lokale 
 partners, ambtelijke organisatie, regio, provincie en rijk. 
2. Af te zien van een toepassing van de inspraakverordening en een 
 inspraakprocedure. 
3. In te stemmen met de voorbereiding van een voorstel voor een 
 ontwikkelmodel voor de ambtelijke organisatie. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

05-03-13 Conform advies. 
 

 


