
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013, nr. 012  OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning (afwezig) 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
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. 

12 maart 2013 
 

19-03-13 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW13.0071/MS ADV1  SL Wijziging beschikking tot subsidieverlening Wmo-raad 2013 

Voorstel:  
1. De voorwaarden van het besluit van 17 december 2012 tot 
 subsidieverlening voor het jaar 2013 aan de Wmo-adviesraad gemeente 
 Brummen (met kenmerk U12.05250/MS), waarin is bepaald waarvoor de 
 subsidie uitsluitend mag worden besteed, op het punt van de 
 vergoedingen voor bijeenkomsten te wijzigen in: 
 -  Vergoedingen die worden uitgekeerd aan de hand van bijeenkomsten, 
  waarin de raad onderbouwde adviezen uitbrengt.  
Procedure 
– B&W 
 

19-03-13 Conform advies. 

3.  BW13.0073/RV ADV3  Ruimte Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving gemeente Brummen 2013 
Voorstel:  
1. Het uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving 2013 gemeente 
 Brummen vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

19-03-13 Conform advies. 
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4.  BW13.0074/GA ADV1  BDV Concept jaarstukken 2012 
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 tot het instellen van de volgende 
 bestemmingsreserves: Egalisatiereserve CJG en Frictiekosten 
 Kinderopvang; 
3.  de raad  voor te stellen om het  positieve rekeningsresultaat ad  
 € 1.303.006 conform  bestaand beleid toe te voegen aan de algemene 
 vrije reserve (AVR); 
4.  de raad aan te geven dat ondanks het positieve rekeningsresultaat 2012 
 aan de ingezette bezuinigingsopdrachten blijvend invulling wordt gegeven. 
5. de loonkostenanalyse 2012 vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Auditcommissie t.k.n. 
 

19-03-13 Conform advies. 

5.  BW13.0077/GvD ADV3  BDV Verordening op het electronisch bekendmaken en kennisgeven 
Voorstel:  
1. De gemeenteraad voorstellen het bijgevoegde raadsvoorstel tot 
 vaststelling van de verordening op het electronische bekendmaken 
 gemeente Brummen 2013. 
Procedure 
– B&W t.a. 
– Raad t.b. 
 

19-03-13 Conform advies. 

6.  BW13.0078/AW ADV1  BDV Benoemen lid bezwarencommissie personele aangelegenheden 
Voorstel:  
1. De heer A. van Driesten met ingang van 19 maart 2013 te benoemen als 
 lid van de bezwarencommissie personele aangelegenheden. 
Procedure 
– B&W 
 

19-03-13 Conform advies. 

7.  BW13.0079/GvD ADV3  BDV Tussenevaluatie kadernota 'Samen Beter' 
Voorstel:  
1.  Kennis nemen van de tussenevaluatie van de kadernota 'Samen Beter'.  
2. De resultaten meenemen in de verdere ontwikkeling rondom de positie/rol 
 van de gemeente in de samenleving (één van de thema's uit de concept-
 toekomstvisie). 
3. Hiervoor instemming vragen van de gemeenteraad via bijgevoegd 
 raadsvoorstel. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 

19-03-13 Conform advies. 

 


