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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 mei 2013 
 

 Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

 
2.  BW13.0116/ML ADV1  SL Subsidieverlening wijkraden 2014 

Voorstel:  
1. De subsidieverlening 2014 voor de wijkraden vast te stellen volgens het 
 financiële overzicht (kopje financiële toelichting).  
Procedure 
– B&W 
 

14-05-13 Conform advies.  
 

3.  BW13.0125/MSw ADV3  SL Conceptbegroting 2014  Regio Stedendriehoek 
Voorstel:  
1. De gemeenteraad voor te stellen het gevoelen kenbaar te maken positief 
 te staan ten opzichte van de conceptbegroting 2014 van de Regio 
 Stedendriehoek. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 Conform advies.  
 

 BW13.0126/RE Info3  BDV Rapport van bevindingen controle jaarrekening 2012 van de accountant 
Voorstel:  
1. het verslag van de accountant over de jaarrekening 2012 van de 
 gemeente Brummen. 
Procedure 
– B&W t.k.n. 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 Conform advies.  
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4.  BW13.0127/GA ADV2  BDV Definitieve jaarstukken 2012 
Voorstel: 
1. De jaarstukken 2012 definitief vast te stellen;  
2. De raad voor te stellen tot het instellen van de bestemmingsreserve 
 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 rekeningresultaat  2012 
 aan de ingezette bezuinigingsopdrachten blijvend invulling wordt gegeven. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 1 t/m 3 Conform advies. 
4. Niet akkoord, omdat het zuiverder 
is dit beslispunt te betrekken bij de 
discussie omtrent de kadernota. 
 
 

5.  BW13.0128/GS Info1  Ruimte Beroepen tegen maatwerkvoorschriften Schoonmansmolen II en Palm 
en omgevingsvergunningen Schoonmansmolen II en Rudico 
Kennis te nemen van:  
1. De uitspraak van de Rechtbank Oost Nederland, waarin de beroepen van 
 een omwonende tegen de aan Schoonmans Molen II en Palm opgelegde 
 maatwerkvoorschriften en de aan Schoonmans Molen II en Rudico 
 verleende omgevingsvergunningen, ongegrond worden verklaard. 
Procedure 
– B&W t.k.n. 
 

14-05-13 Conform advies.  
 

6.  BW13.0129/LSp ADV3  Ruimte Besluit op bezwaar Ringlaan 5 en 7 te Eerbeek 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de 
 bezwaarschriften inzake het bezwaarschrift gericht tegen het raadsbesluit 
 d.d. 20 september 2012. 
2. De gemeenteraad voor te stellen het advies van de Commissie voor de 
 bezwaarschriften over te nemen en voor te stellen, het primaire besluit te 
 herroepen, de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren en te besluiten de 
 aanvraag af te wijzen. 
3. De gemeenteraad voor te stellen het verzoek om proceskostenvergoeding 
 toe te wijzen en een bedrag van € 236,-- toe te kennen.  
Procedure 
– B&W t.a.  
– Raad t.b.  
 

14-05-13 Conform advies.  
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7.  BW13.0130/MP ADV3  Ruimte Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Overige locaties Brummen 
Eerbeek' 
Voorstel:  
1. de raad voor te stellen in te stemmen met de 'Nota beantwoording 
 zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief de ambtshalve wijzigingen) 
 bestemmingsplan 'Overige locaties Brummen Eerbeek' en de wijzigingen 
 aan te brengen zoals opgenomen in de 'Nota beantwoording zienswijzen 
 en overlegreacties 'Overige locaties Brummen Eerbeek'; 
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Overige locaties Brummen 
 Eerbeek' (NL.IMRO.0213.BPBREEOL900000-va01 met GBKN 'Basiskaart 
 Brummen') met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen zowel 
 analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te 
 stellen; 
3. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken het raadsbesluit eerder 
 bekend te mogen maken; 
4. de raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan 
 vast te stellen; 
5. na vaststelling de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen 
 van het besluit van de raad. 
Procedure 
– B&W 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 Conform advies.  
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8.  BW13.0131/AN ADV3  Ruimte Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Centrum, Brummen' 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 'Nota beantwoording 
 zienswijzen (inclusief de voorgestelde ambtshalve wijzigingen) 
 bestemmingsplan 'Centrum, Brummen', daarnaast één zienswijze (met als 
 kenmerk 13.003424) niet-ontvankelijk te verklaren en de wijzigingen aan te 
 brengen zoals opgenomen in Deel A en B van de 'Nota beantwoording 
 zienswijzen bestemmingsplan 'Centrum, Brummen'; 
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Centrum, Brummen' 
 (NL.IMRO.0213.BPCENTBR1200000-va01 met GBKN 'Basiskaart 
 Brummen') met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen zowel 
 analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar te 
 stellen; 
3. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken het raadsbesluit eerder 
 bekend te mogen maken; 
4. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan 
 vast te stellen; 
5. Na vaststelling de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen 
 van het besluit van de raad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 Conform advies.  
 

9.  BW13.0132/PBZ ADV3  Ruimte Evaluatie geslotenverklaringen wegen buitengebied 
Voorstel:  
1. De raad kennis te laten nemen van het rapport "verkeersonderzoek 
 buitengebied, evaluatie GVVP maatregelen", kenmerk 12.004755. 
2.  De raad kennis te laten nemen van het advies van de commissie voor de 
 bezwaarschriften, kenmerk 13BB.00009. 
3.  De raad voor te stellen te kiezen voor scenario 3, waarbij de 
 geslotenverklaringen op de Rhienderensestraat en de Vosstraat in de 
 spitstijden (venstertijden) in stand blijven en de overige 
 geslotenverklaringen onderdeel van de pilot komen te vervallen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

14-05-13 Conform advies.  
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10.  BW13.0134/JWB ADV1  SL Advies overdrachtsfusie van Vereniging de Vrije School Assen te Assen 
aan de Stichting Vrijescholen Athena te Deventer 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van het verzoek van de Stichting Vrijescholen Athena te 
 Deventer om een advies te geven ten aanzien van de voorgenomen 
 overdrachtsfusie met de Vereniging de Vrije School Assen te Assen en 
 positief te adviseren over de voorgenomen bestuurlijke fusie. 
Procedure 
– B&W 
 

14-05-13 Conform advies.  
 

11.  BW13.0135/CR ADV3  Ruimte Vaststelling Nota Ruimtelijke Kwaliteit, Erfgoedverordening, 
Bouwverordening en benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Voorstel:  
1.  De raad voor te stellen de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 
2.  De raad voor te stellen de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 te (her)benoemen. 
3.  De raad voor te stellen de lijst met potentiële vervangers voor de leden van 
 de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 
4.  De raad voor te stellen geen inspraak te verlenen voor de 
 Erfgoedverordening 2013, de Verordening tot regeling van de  
 Beleidscommissie Monumenten 2013 en de Bouwverordening 2013. 
5. De raad voor te stellen de Erfgoedverordening 2013 vast te stellen. 
6. De raad voor te stellen de Verordening tot regeling van de 
 Beleidscommissie monumenten 2013 vast te stellen. 
7. De raad voor te stellen de Bouwverordening 2013 vast te stellen. 
8.  Vanaf 1 juli 2013 geen vergoedingen meer toe te kennen aan de huidige 
 Monumentencommissie voor het uitbrengen van adviezen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b.  
 

14-05-13 Conform advies.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


