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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. 

1 april 2014 
 

08-04-14 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW14.0104/MB Info3  R&B Jaarrapportage en jaarverslag Berkel Milieu 

Voorstel:  
Kennis te nemen van: 
1.  De jaarrapportage en het jaarverslag van Berkel Milieu. 
Procedure 
– B&W t.k.n. 
– Raad t.k.n.  
 

08-04-14 Conform advies. 

3.  BW14.0106/GBB ADV3  B&B Bestemmingswijziging 'agrarisch gebied met landschapswaarden' naar 
'natuur' 
Voorstel:  
Besluiten om:  
1. In principe medewerking te verlenen aan een bestemingswijziging van 
 'agrarisch gebied met landschapswaarden' naar 'natuur' voor een gebied in 
 en rondom de Empese en Tondense Heide, met dien verstande dat kan 
 worden voldaan aan de voorwaarden die het bestemmingsplan 
 Buitengebied 2008 stelt aan een wijzigingsplan; 
2.  In principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een partiële 
 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2008 voor het 
 realiseren van halfverharde parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers 
 van de Empese en Tondense Heide, Landgoed Voorstonden en Landgoed 
 Leusveld, met dien verstande dat sprake dient te zijn van een goede 
 ruimtelijke ordening. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 

08-04-14 Conform advies. 
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2.  BW14.0108/AR ADV3  B&B Uitgangspuntennotitie inkoop Regionaal Kompas 2015 
Voorstel:  
1. De concept uitgangspuntennotitie voor inspraak vrijgeven in de periode van 
 10  april tot 8 mei; 
2. De concept uitgangspuntennotitie inkoop Regionaal Kompas voor advies 
 naar de maatschappelijke adviesraad te sturen; 
3. Uw besluit ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

08-04-14 Conform advies. 

3.  BW14.0109/GB ADV3  B&B Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd 
Voorstel:  
1. In te stemmen met de concept regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd. 
2.  Het concept voor inspraak vrij te geven in de periode van 10 april tot en 
 met 7 mei 2014. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

08-04-14 Conform advies. 

4.  B14.000063 
 

ADV3  B&B Concept Verordening leerlingenvervoer Gemeente Brummen 2014 
1. De raad voor te stellen de concept Verordening leerlingenvervoer 2014 
 voor de duur van 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.b.  
 

08-04-14 Conform advies. 

5.  BW14.0079/EZ ADV3  B&B 1e bestuursrapportage 2014 
1. De 1e bestuursrapportage als tussentijdse verantwoording aan de 
 gemeenteraad aan te bieden. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.b. 
 

08-04-14 Conform advies.  
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6.  BW14.0075/GBB ADV3  B&B Verzoek functiewijziging ten behoeve van en tearoom met terras, en bed 
en breakfast Soerense Zand Noord 4 
Voorstel:  
1.  Het verzoek op grond van vastgesteld beleid en een ruimtelijk-functionele 
 afweging in principe positief te beoordelen, echter 
2.  Vooruitlopend op het vast te stellen geurbeleid geen medewerking te 
 verlenen aan het verzoek om functiewijziging op het perceel Soerense 
 Zand Noord 4 te Eerbeek. 
Procedure 
– B&W t.b. 
 

08-04-14 Conform advies.  

7.  B14.000057 
 

ADV1  B&B Gebruik hal gemeentehuis als expositieruimte 
Voorstel:  
1. Toestemming te geven voor gebruik hal als expositieruimte, met de 
 restrictie dat de panelen alleen mogen worden gebruikt in de 
 benedenruimte van het atrium. 
2. In te stemmen met gebruik van in huisstijl van de gemeente aangepaste 
 presentatiemiddelen (vitrinekast, kubussen en presentatiewanden). 
3. De kosten van aanschaffing van de presentatiemiddelen, onder aftrek van 
 eventuele subsidietoekenning door cultuurfonds(en) opvangen binnen de 
 budgetten voor muziek en kunst. 
Procedure 
– B&W t.b. 
 

08-04-14 1) Toestemming te geven voor 
gebruik hal (atrium-beneden) als 
expositieruimte, en maximaal 2 
panelen boven (hoek trap atrium-
beneden). Opstelling i.o.m. facilitaire 
zaken, en na half jaar evaluatie.  
2) en 3) Conform advies. 

8.  B14.000095 
 

ADV3  B&B Concept Uitgangspuntennotitie Inkoop Wmo 2015 
1. De concept uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2015 voor inspraak ter 
 inzage te leggen van 10 april tot en met 7 mei; 
2. De concept uitgangspuntennotitie voor advies naar de Maatschappelijke 
 Adviesraad te sturen; 
3. Uw besluit ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad. 
Procedure 
– B&W t.b.  
– Raad t.k.n. 

08-04-14 Conform advies. 

 
 


