
AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014, nr. 017 OPENBAAR 
  
  
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. 

15 april 2014 
 

22-04-14 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW14.0134/ASe ADV3  B&B Routekaart Energietransitie regio Stedendriehoek 

Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de Routekaart Energietransitie regio Stedendriehoek;
2.  Kennis te nemen van het voornemen van de regio om de 
 uitvoering/uitwerking neer te leggen bij de Strategische Board 
 Stedendriehoek; 
3. De Routekaart Energietransitie regio Stedendriehoek (incl. bijlagen) ter 
 kennisname aan te bieden aan de raad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

22-04-14 Conform advies.  
 

3.  BW14.0119/LSp 
 

ADV3  B&B Verzoek herziening bestemmingsplan Spankerenseweg 61-65 te 
Leuvenheim 
1. de gemeenteraad voor te stellen het verzoek om herziening van het 

bestemmingsplan, voor het perceel Spankerenseweg 61-65 te 
Leuvenheim, af te wijzen. 

Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b.  

22-04-14 Conform advies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing  
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4.  BW14.0148/WG 
 

ADV3  B&B Jaarstukken 2013 
1. De bijgesloten jaarstukken 2013 definitief vaststellen; 
2. De raad voor te stellen om een bestemmingsreserve "Invoering 3D"  in te 

stellen; 
3. De raad voor te stellen  om een bestemmingsreserve "Participatiebeleid"  

in te stellen;   
4. De raad voor te stellen om het positieve rekeningresultaat ad € 877.902 

voor € 166.035 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Invoering 3D",  
€ 141.745 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Partici[patiebeleid" 
en het restant ad € 570.122 toe te voegen aan de algemene vrije reserve 
(AVR); 

5. De raad voor te stellen om het restant krediet ad € 67.592 investering 
"Herinrichting Burg. Dekkerstraat"  te herbestemmen voor infrastructurele 
zaken centrum Brummen; 

6. De raad aan te geven dat het noodzakelijk is om blijvend invulling te 
geven aan de bestaande bezuinigingsopdrachten; 

7.  De raad voor te stellen de adviezen in het accountantsrapport over de 
plek van verantwoording binnen de balans van een tweetal onderwerpen 
over te nemen; 

8.  De loonkostenanalyse 2013 vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
– OR t.a. 

22-04-14 Conform advies.  
 

 


