
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13/05/2014, nr. 020   OPENBAAR 
  
  
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 
  
 

Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit 
1. BW14.0216   Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van  

6 mei 2014 
 

13/05/2014 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. BW13.0323 B B&B Piketregeling voor Beleidsmedewerker(s) Openbare orde en veiligheid 

(AOV) bij rampen en crisisbeheersing 
Voorstel:  
1. De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van de 
 ambtenaar openbare orde en veiligheid aangaan.  
2. De detacheringsovereenkomst ambtenaar openbare orde en veiligheid in 
 het kader van de samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding 
 tussen de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen aangaan.  
3. De in de detacheringsovereenkomst genoemde persoon (personen) aan te 
 wijzen als piketadviseurs. 
4. de bijgevoegde regionale piketregeling met terugwerkende kracht, met 
 ingang van 1 januari 2013 invoeren voor beleidmedewerker(s) Openbare 
 orde en Veiligheid (AOV).  
5. Dit als nieuw beleid aan te merken. 
 

13/05/2014 Conform advies.  

3. BW14.0120 B B&B Project "de Hofjes" Brummen 
Voorstel:  
1. De raad te vragen een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het 
 project de Hofjes Brummen. 
 

13/05/2014 Conform advies. 

4. BW14.0183 B B&B Begrotingswijziging 2014 en Begroting 2015 GR Delta 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2014 GR Delta; 
2. Kennis te nemen van de begroting 2015 en meerjarenraming 2015 – 2018 
 GR Delta; 
3. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel inzake de begrotingswijziging 
 2014, begroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018 GR Delta.  

13/05/2014 Conform advies. 

 
 
BW14.0217 
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5. BW14.0189 B B&B Accountantsrapport 2013 EY 
Kennis nemen van: 
1. De uitkomsten van de controle door de accountant en het 
 accountantsrapport 2013 ter kennisneming te sturen aan de raad. 
 

13/05/2014 Conform advies. 

6. BW14.0190 B B&B Ontwerpbestemmingsplan Pongeweg 4 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het Erfadvies en het Inrichtingsplan;  
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Pongeweg 4" en deze 
 voor zienswijzen ter inzage te leggen. 
3. Dit besluit ter kennisneming aan de raad te sturen.  
 

13/05/2014 Conform advies. 

7. BW14.0193 B B&B Vaststellen bestemmingsplan Dwarsweg 1 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Dwarsweg 1" 
 (NL.IMRO.0213.BPBG700011-va01 met GBKN 'Basiskaart Brummen'), 
 zowel analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen; 
2. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan 
 vast te stellen. 
 

13/05/2014 Conform advies. 

8. BW14.0196 B B&B Notitie DB GR Delta "De satellietorganisatie als instrument voor sociale 
werkgelegenheid" 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de notitie “De satellietorganisatie als instrument voor 
 sociale werkgelegenheid”;  
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
 

13/05/2014 Conform advies. 

9. BW14.0197 B B&B Welzijnsbestek 2015 
Voorstel:  
1. Voor 2015 geen welzijnsbestek op te stellen. 
2. Aan Stichting Welzijn Brummen een schriftelijke inkomstengarantie te 
 verstrekken conform subsidieverstrekking 2014 à € 911.524, onder 
 voorbehoud van besluitvorming inzake de begroting 2015 door de 
 gemeenteraad van Brummen. 
3. In te stemmen met bijgaande brief aan Stichting Welzijn Brummen.  

13/05/2014 Conform advies.  
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10. BW14.0205 B B&B Aanpassing programmabegroting als gevolg van nieuwe taken 
Voorstel:  
1. De gemeenteraad voor te stellen om met ingang van de begroting 2015 de 
 bestaande programma's 4 en 5 te laten vervallen en daarvoor in de plaats 
 een nieuw programma "Sociaal Domein" in te stellen en aan dit nieuwe 
 programma ook het onderdeel gezondheidzorg van het bestaande 
 programma 6 toe te voegen; 
2. De gemeenteraad voor te stellen om vanaf 2015 te starten met 
 egalisatiereserves per gedecentraliseerde taak; 
3. De gemeenteraad voor te stellen om vanaf 2015 de specifieke delen van 
 het gemeentefonds toe te rekenen aan het programma waar ook de kosten 
 van uitvoering worden verantwoord. 
 

13/05/2014 Conform advies. 

11. BW14.0210 B B&B Kinderpardon 
Voorstel: 
1. De oproep “een Kinderpardon voor gewortelde kinderen” mede te 
 ondertekenen 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

13/05/2014 Conform advies.  

 


