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Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten 
  
 

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

22 april 2014 
 

29-04-14 Ongewijzigd vastgesteld.  

 
2.  BW14.0157/AN 

 
B&B  ADV3 Vaststelling bestemmingsplan 'Cortenoeverseweg 107', wijziging 

bestemming 
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Cortenoeverseweg 107' 
 (NL.IMRO.0213.BPBG700024-va01 met GBKN 'Basiskaart Brummen') 
 zowel analoog als digitaal vast te stellen en beschikbaar te stellen; 
2. op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
3. bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

29-04-14 Conform advies.  
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3.  BW14.0182/LSc 

 
MT  ADV3 Portefeuilleverdeling college 2014-2018 

1. de portefeuilles van de wethouders te verdelen; 
2. naar aanleiding van de verdeling van de verschillende werkvelden een 
 voordracht te bepalen van nieuwe bestuurders aan diverse organisaties 
 waarvan de gemeente deel uit maakt, te weten: OVIJ, GGD, Delta en de 
 Regio Stedendriehoek;  
3. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

29-04-14 Conform advies.  
1. De portefeuilles van de 
 wethouders te verdelen conform 
 bijlage INT14.1461 
2. Naar aanleiding van de verdeling 
 van de verschillende werkvelden 
 als nieuwe bestuurders voor te 
 dragen: 
- de heer E. van Ooijen als lid van 
 het Algemeen Bestuur van de 
 Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
 (OVIJ) 
- de heer K. Paauw als lid van het 
 Algemeen Bestuur van de GGD 
 Noord Oost Gelderland 
-  de heer K. Paauw als lid van het 
 Algemeen Bestuur van de sociale 
 werkvoorziening Delta 
-  de heer K. Paauw als lid van de 
 Regioraad, en DB-lid van de 
 Regio Stedendriehoek 
-  de heer E. van Ooijen als lid van 
 de Regioraad 
-  de heer L. Tuiten als 
 plaatsvervangend lid van de 
 Regioraad  
3. Te bepalen dat de heren E. van 
 Ooijen en A. van Hedel, en de 
 heren K. Paauw en L. Tuiten 
 elkaar onderling vervangen. 
4. Het raadsvoorstel RV14.0023 ter 
 besluitvorming voorleggen aan de 
 raad. 

 
 


