BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20/05/2014, nr. 021

Leden
Burg.
:
Secr.
:
Weth. I:
Weth. II:
Weth. III:

Vlgnr

1.

A.J. van Hedel
E.V. Schmitz
E.M. van Ooijen
J.B. Paauw
L. Tuiten

Reg.nr.
BW14.0217

Soort

BW14.0188

B

BW14.0237

OPENBAAR

Afd.

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum besluit

Besluit

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van
13 mei 2014
B&B

20/05/2014
Leerlingenvervoer naar taalschakelklas voor nieuwkomers
Voorstel:
1. Voor de duur van maximaal één jaar per leerling de taalschakelvoorziening De
Waaier in Zutphen (primair onderwijs) en de internationale taalschakelklas
(ISK) te Apeldoorn (voortgezet onderwijs) voor buitenlandse leerlingen die de
Nederlandse taal niet spreken met ingang van 1 mei 2014 aanmerken als “de
dichtstbijzijnde toegankelijke school” voor de toepassing van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Brummen 2002.
2. De eerder toegekende mandaten aan de gemeente Zutphen in het register
mandaat-, machtigings- en volmachtbesluiten gemeente Brummen op punt 1
van toepassing te laten zijn.
Procedure
- B&W t.b.

Conform advies.

-2Vlgnr
2.

Reg.nr.
BW14.0204

Soort
B

Afd.
B&B

3.

B14.000048

B

R&B

4.

BW14.0222

B

B&B

BW14.0237

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum besluit

Besluit

20/05/2014

Subsidieaanvraag Landschapscontract Brummen
Voorstel:
1. Subsidie à € 177.879,00 (75% van de kosten) aan te vragen voor het
Landschapscontract Brummen, conform 'Regels Subsidieverstrekking
Landschap' van de provincie Gelderland;
2. Garant te staan voor de co-financiering à € 84.469,00, zijnde 25% van de
subsidiabele kosten en de niet subsidabele kosten;
3. Het 'Uitvoeringsprogramma Landschapscontract Brummen 2014-2018'
inclusief kostenraming vast te stellen, waarbij het
Gebiedsuitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten 2012 de basis vormt
voor de landschapsambitie;
4. In te stemmen met de memo ‘Organisatie en financiering, uitvoering
Landschapscontract Brummen 2014-2018;
5. Het besluit ter kennisneming te sturen aan de raad.
Procedure
- B&W t.b.
- Raad t.k.n.
20/05/2014
Reclame-uitingen langs de N348 in de gemeente Brummen
Voorstel:
1. Handhavend op te treden tegen de zonder vergunning geplaatste reclameuitingen langs het tracé N348, gelegen in de gemeente Brummen.
2. Af te wijken van de standaard handhavingsprocedure en bij illegale reclameuitingen te starten met een "vriendelijke" aanschrijving in plaats van een
waarschuwing dwangsom.
3. Dit besluit als leidraad vast te stellen voor handhavend optreden tegen zonder
vergunning geplaatste reclame-uitingen langs andere wegen in de gemeente
Brummen.
4. De 7 toegestane reclameborden locaties, gelegen in de gemeente Brummen,
door middel van een loting te vergeven, waarbij de vergunning voor maximaal
3 jaar wordt verleend.
Procedure
- B&W t.b.

Conform advies.

20/05/2014

Conform advies.

Conceptbegroting 2015 Regio Stedendriehoek
Voorstel:
1. De gemeenteraad voor te stellen het gevoelen kenbaar te maken positief te
staan ten opzichte van de conceptbegroting 2015 van de Regio
Stedendriehoek.
Procedure
- B&W t.b.
- Raad t.b.

Conform advies.
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5.

Reg.nr.
BW14.0191

BW14.0237

Soort
B

Afd.
B&B

Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel

Datum besluit

Besluit

Ontwerpbestemmingsplan Loenenseweg 140 en omgeving
Voorstel:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Loenenseweg 140 en
omgeving' (NL.IMRO.0213.BPEEKOM300006-on01) en besluiten deze ter
inzage te leggen op grond van artikel 3.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro).
Procedure
- B&W t.b.
- Raad t.k.n.

20/05/2014

Conform advies.

