BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2013, nr. 011

Leden
Burg.
:
Secr.
:
Weth. I:
Weth. II:
Weth. III:
Weth. IV:

OPENBAAR

N.E. Joosten
E.V. Schmitz
F.L.J. Bruning
J.A.C.M. Elbers
H. Beelen
G.J. Verver

Volgnr
1.

Reg.nr.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.

12-03-13

Ongewijzigd vastgesteld.

2.

BW13.0038/RR

ADV1

SL

12-03-13
Wijziging huurovereenkomst Stichting Rhienderoord Zwem en
Sportplezier
Voorstel:
1. Het braakliggende terrein aan de noordzijde van de accommodatie
Rhienderoord in gebruik geven aan de Stichting Rhienderoord Zwem en
Sportplezier en daarvoor bijgevoegde addendum overeenkomst met de
stichting afsluiten.
De burgemeester besluit om:
1. G.J. Verver-Drenth te machtigen voor ondertekening van het addendum op
de reeds bestaande overeenkomst.
Procedure
– B&W t.b.
– Burgemeester t.b.

Conform advies.

3.

BW13.0047/BTe

ADV3

SL

Strategische Board Stedendriehoek
Voorstel:
1. Voornemens te zijn in te stemmen met de opheffing van het Economisch
Platform Stedendriehoek en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt onder
gelijktijdige oprichting van een strategische board Stedendriehoek
2. Voornemens te zijn om hiertoe (mede) een stichting op te richten
3. Voornemens te zijn om in voorkomende gevallen in te stemmen met
deelname door een of meer leden van het college aan het bestuur van
deze stichting
4. De gemeenteraad te informeren over deze voornemens en de Raad
middels bijgaand raadsvoorstel te verzoeken tot het formuleren van
mogelijke wensen en bedenkingen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

12-03-13

Conform advies.

-2Volgnr
4.

Reg.nr.
BW13.0056/MB

5.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

Ruimte

Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Veluwe IJssel
1. In te stemmen met de programmabegroting 2013 Omgevingsdienst
Veluwe IJssel onder voorbehoud van goedkeuring hiervan
door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel;
2. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel tijdens de
vaststellingsvergadering, eind maart 2013
laten weten dat instemming met de programmabegroting 2013 onder
voorbehoud van instemming door de gemeenteraad is;
3. De gemeenteraad vragen hun eventuele zienwijzen te geven ten aanzien
van de programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Veluwe IJssel;
4. Niet in te stemmen met indexering voor het jaar 2014.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

12-03-13

1) onder voorbehoud dat de foutieve
vermelding van de Brummense
kosten op pagina 9 wordt
gecorrigeerd tot een bedrag van
€ 170.538
2 tot en met 4) Conform advies

BW13.0057/EZ

ADV1

BDV

Nota budgetbeheer 2013
Voorstel:
1. De nota Budgetbeheer 2013 vast te stellen.
Procedure
– B&W

12-03-13

Conform advies.

6.

BW13.0058/MP

ADV3

Ruimte

Ontwerpbestemmingsplan ‘Scholencluster Sweelinckstraat’
Voorstel:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Scholencluster
Sweelinckstraat’ (NL.IMRO.0213.BPEEKOM300004-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.

12-03-13

Conform advies.

7.

BW13.0059/MP

ADV3

Ruimte

Ontwerpbestemmingsplan Scholencluster H.A. Lorentzstraat
Voorstel:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Scholencluster H.A.
Lorentzstraat’ (NL.IMRO.0213.BPEEKOM300005-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.

12-03-13

Conform advies.

-3Volgnr
8.

Reg.nr.
BW13.0060/ASc

9.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

Ruimte

12-03-13
Principeverzoek functieverandering Langedijk 1 te Tonden
Voorstel:
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om
functieverandering op het perceel Langedijk 1 te Tonden, om de realisatie
van één extra woning met bijgebouw mogelijk te maken;
2. De geldigheid van dit principebesluit in stand te laten voor een periode van
maximaal 1 jaar, na datum collegebesluit.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

Conform advies.

BW13.0061/RG

ADV3

Ruimte

Ontwerpwijzigingsplan Knoevenoordstraat 62
Voorstel:
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Knoevenoordstraat 62" en
dit plan voor zienswijzen ter inzage te leggen.
2. Indien tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen zijn ingediend het
Wijzigingsplan "Knoevenoordstraat 62" definitief vast te stellen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

12-03-13

Conform advies.

10.

BW13.0063/RG

ADV3

Ruimte

Bestemmingsplan Pongeweg2 te Hall
Voorstel:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Pongeweg 2"
(NL.IMRO.0213.BPBG700012-va01 met GBKN 'Basiskaart Brummen'),
zowel analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen.
2. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan
vast te stellen.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

12-03-13

Conform advies.

11.

BW13.0064/RvW

ADV3

BDV

Ledenraadpleging VNG i.v.m. arbeidsvoorwaardennota 2013 e.v.
Voorstel:
1. In te stemmen met de VNG arbeidsvoorwaardennota 2013 e.v.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

12-03-13

Conform advies.
Aanvullend besluit:
waarbij het college zich het recht
voorbehoud eventuele opmerkingen
van de raad na te zenden.

-4Volgnr
12.

Reg.nr.
BW13.0065/RG

13.

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

BDV

12-03-13
Principeverzoek functieverandering Vosstraat 20 te Hall
Voorstel:
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om
functieverandering naar "Wonen" op het perceel Vosstraat 20 te Hall,
waarbij de bouw van een woongebouw met hierin twee wooneenheden
mogelijk wordt gemaakt;
2. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om woningsplitsing
op het perceel Vosstraat 20 te Hall toe te staan;
3. De geldigheid van dit principebesluit in stand te laten voor een periode van
maximaal 1 jaar, na datum collegebesluit.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.k.n.

Conform advies.

BW13.0066/RR

ADV1

SL

Project Cultuurwerkplaats Brummen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de uitvoering van de
activiteiten in het projectplan "Cultuurwerkplaats gemeente Brummen" in
het schooljaar 2013-2014.
Procedure
– B&W

12-03-13

Conform advies.

14.

BW13.0067/CH

ADV1

Ruimte

Subsidie woningisolatie
Voorstel:
1. De subsidieregeling voor woningisolatie voort te zetten in 2013;
2. de nadere regels klimaataanpak eigen woningen 2013 vast te stellen;
3. het subsidieplafond voor woningisolatie vast te stellen op € 75.000, onder
voorbehoud dat de subsidie door de provincie aan de gemeente wordt
toegekend.
Procedure
– B&W

12-03-13

Conform advies.

15.

BW13.0068/LSp

ADV1

Ruimte

Anterieure overeenkomst Engelenburgerlaan ongenummerd te
Brummen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de anterieure overeenkomst en besluiten deze aan
te gaan.
Procedure
– B&W

12-03-13

Conform advies, waarbij in artikel
13.1 het aantal van 15 in 6 wordt
gewijzigd

-5Volgnr
16.

Reg.nr.
BW13.0069/MP

17.

BW13.0070/ASe

code

srt.

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum

Beslissing

ADV3

Ruimte

12-03-13
Ontwerpbestemmingsplan Scholencluster Meengatstraat
Voorstel:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Scholencluster
Meengatstraat' (NL.IMRO.0213.BPBRELZ120001-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.

Conform advies.
Wethouder Bruning onthoudt zich
van stemming.

ADV3

Ruimte

Actualisering Algemene plaatselijke verordening (APV) en onderliggend 12-03-13
beleid
Voorstel:
1. In te stemmen met het voorstel om ten aanzien van de
(uitvoerings)beleidsnota’s evenementen, drank en horeca, standplaatsen
en reclame geen inspraak te verlenen, zoals omschreven in de
inspraakverordening van de gemeente Brummen;
2. In te stemmen met de (uitvoerings)beleidsnota’s evenementen, drank en
horeca, standplaatsen en reclame;
3. De (uitvoerings)beleidsnota’s evenementen, drank en horeca,
standplaatsen en reclame in werking te laten treden op het moment, dat
ook de gewijzigde APV (2013) in werking treedt;
4. De raad voor te stellen ten aanzien van de wijzigingsverordening op de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brummen 2013 geen
inspraak te verlenen, zoals omschreven in de inspraakverordening van de
gemeente Brummen;
5. De raad voor te stellen de ‘wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Brummen 2013’ vast te stellen;
6. De raad voor te stellen de ‘wijzigingsverordening Drank- en Horecawet
gemeente Brummen 2013’ vast te stellen;
7. De raad voor te stellen de wijzigingsverordeningen in beslispunten 5 en 6
zes weken na bekendmaking in werking te laten treden;
8. De beleidsnota ‘oneerlijke mededinging’ per datum inwerkingtreding van de
wijzigingsverordening Drank en Horecawet gemeente Brummen 2013 in te
trekken;
9. De beleidsregels 'huis-aan-huis kledinginzameling' per datum
inwerkingtreding van de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Brummen 2013 in te trekken.
Procedure
– B&W t.b.
– Raad t.b.

Conform advies.

