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Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen 
Weth. IV: G.J. Verver 
 

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

21 mei 2013 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 
23 mei 2013 
 

28-05-13 
 
 
28-05-13 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
2.  BW13.0140/GvD ADV1  BDV Aanwijzingsbesluit voor het electronisch gemeenteblad 

Voorstel:  
1. Het internetadres www.brummen.nl/bekendmakingen aanwijzen als het 
 elektronisch publicatieblad (gemeenteblad) in de zin van artikel 2, eerste 
 lid van de verordening elektronische bekendmaking gemeente Brummen 
 2013. 
2. De woensdag als vaste dag aan te wijzen waarop het digitaal 
 gemeenteblad wekelijks verschijnt (dit als basiswerkwijze zoals bedoeld in 
 artikel 2, tweede lid van de verordening elektronisch bekendmaken 
 gemeente Brummen 2013.  
3. Het elektronisch gemeenteblad als extra naamgeving ‘Brummense 
 Berichten’ meegeven, om de relatie te leggen met de publicatie van 
 bekendmakingen tot dusver.  
Procedure 
– B&W 
 

28-05-13 Conform advies. 

3.  BW13.0141/RvW ADV1  BDV Wijziging CAR/UWO 
Voorstel:  
1. Per datum als genoemd in de circulaire(s) vast te stellen de wijzigingen in 
 de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de 
 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en de toelichting daarop overeenkomstig 
 de volgende - bijgevoegde - LOGA circulaire(s): 
 Lbr. 13/036 d.d. 22 april 2013 inzake technische wijzigingen CAR-UWO. 
Procedure 
– B&W 
 

28-05-13 Conform advies. 

 
 



Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing  

-2-

4.  BW13.0142/MSw ADV1  SL Voorschot project Participatie kwetsbare groepen 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de toekenning van het voorschot door de Regio 
 Stedendriehoek in het kader van het project Participatie kwetsbare 
 groepen. 
2. De manager Ruimte mandaat te verlenen voor het toekennen van 
 subsidies, het verlenen van voorschotten en het vaststellen van subsidies 
 op grond van de afspraken uit het regiocontract en de aan ons toegekende 
 middelen voor het project Participatie kwetsbare groepen. 
Procedure 
– B&W 
 

28-05-13 Conform advies. 

 

5.  BW13.0146/HW ADV3  SL Bovenlokale samenwerking in het sociale domein 
Voorstel:  
1. Positief te staan op de uitnodiging van gemeente Apeldoorn tot verkenning 
 mogelijkheden van (verdergaande) samenwerking in het sociale domein. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

28-05-13 Gewijzigd besluit:  
Positief te staan ten aanzien van de 
uitnodiging van gemeente Apeldoorn 
tot verkenning van mogelijkheden 
van (verdergaande) samenwerking 
op de 3 decentralisaties, waarbij de 
keuzevrijheid ten aanzien van de 
geïnventariseerde mogelijkheden 
aan de orde blijft.  
 

 

6.  BW13.0147/MvB ADV3  Ruimte  Programmabegroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland  
Voorstel:  
1.  De raad voor te stellen kennis te nemen van en akkoord te gaan met de 
 begroting 2014 middels bijgevoegde brief.  
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b.  
 

28-05-13 Conform advies. 

 


