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1. BW14.0223 B B&B  Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 
Voorstel: 
1. De uitgangspuntennotitie Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 vast te 
 stellen; 
2.  De uitgangspuntennotitie Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 ter 
 vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3.  De concept raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 vast te 
 stellen; 
4.  Het procesdocument Inkoop Wmo vast te stellen; 
5.  Het concept-overzicht tarieven voor maatwerkvoorzieningen vast te stellen; 
6.  Akkoord te gaan met het op 28 mei ambtelijk verspreiden van de stukken en 
 aanbieders formeel uitnodigen om mee te doen met de aanbesteding; 
7.  De concept raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 ter 
 informatie voor te leggen aan de gemeenteraad; 
8.  Het procesdocument Inkoop Wmo 2014 ter informatie voor te leggen aan de 
 raad; 
9.  Het concept-overzicht tarieven ter informatie voor te leggen aan de raad; 
10. De raad te verzoeken het college te mandateren om een definitieve 
 raamovereenkomst met aanbieders af te sluiten en tarieven af te spreken, 
 onder voorbehoud dat de gemaakte afspraken in lijn zijn met de door de raad
 vastgestelde uitgangspuntennotitie en de raad instemt met de afgesproken  
 tarieven; 
11. Akkoord te gaan met het in bewaring stellen van de originele, ondertekende 
 raamovereenkomst inkoop Wmo 2015 van de gemeente Brummen bij de 
 gemeente Apeldoorn; 
12. Bureau CBP aan te wijzen als penvoerder namens de gemeente Brummen. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.b.  

27/05/2014 Conform advies 
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2. BW14.0178 B B&B Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2014 
Voorstel: 
1.  De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Brummen 2014 
 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2014 
Procedure 
- B&W t.b. 
 

27/05/2014 Conform advies 

3. BW14.0234 A B&B Inkoop maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de regionale uitgangspuntennotitie inkoop 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ 2015 Oost – Veluwe 
en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. Kennis te nemen van de inspraak en het advies van de regionale wmo - 
raden; 

3. In te stemmen met de regionale beleidsnotitie “maatwerkvoorzieningen 
kompas 2015” en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;  
Met dit besluit wordt door elk der 5 gemeenten 2% van het Rijksbudget voor 
de lokale begeleiding regionaal ingezet voor de doelgroepen 
Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen GGZ en multi-problem; 

4. De regionale concept raamovereenkomst inkoop Maatschappelijke Opvang 
en Beschermd Wonen GGZ 2015 Oost – Veluwe vast te stellen en ter 
informatie voor te leggen aan de gemeenteraad; 

5. Het concept-overzicht tarieven voor maatwerkvoorzieningen vast te stellen 
en ter informatie voor te leggen aan de raad; 

6. Het regionale procesdocument inkoop Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen GGZ vast te stellen en ter informatie voor te leggen aan 
de gemeenteraad; 

7. Akkoord te gaan met het op 28 mei 2014 ambtelijk verspreiden van deze 
documenten en om aanbieders formeel uit te nodigen mee te doen aan de 
aanbestedingsprocedure; 

8. De gemeenteraad verzoeken om B&W te mandateren om met aanbieders 
een definitieve raamovereenkomst af te sluiten en tarieven af te spreken voor 
maatwerkvoorzieningen mits de afspraken in lijn zijn met de door de raad 
vastgestelde uitgangspuntennotitie en de raad met de afgesproken tarieven 
instemt; 

9. Akkoord te gaan met het in bewaring nemen van de definitieve originele 
ondertekende raamovereenkomst bij de gemeente Apeldoorn; 

10. Bureau CBP aan te wijzen als penvoerder namens de gemeente Brummen. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.b. 

27/05/2014 Conform advies 
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4. BW14.0224 A B&B Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de inspraaknotitie voor de regionale Beleidsnota Inkoop 
 Jeugd. 
2. De reactie  van het college op het advies van de Maatschappelijke Adviesraad 
 (MAR) op de Regionale  Beleidsnota Inkoop Jeugd vast te stellen. 
3. In te stemmen met de regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd. 
4. De reactie op het advies van de MAR en de inspraaknotitie ter kennisname 
 aan de gemeenteraad aan te bieden.  
5. De regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd ter besluitvorming voor te leggen aan 
 de raad. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.b. 
 

27/05/2014 Conform advies 

5. BW14.0233 B R&B Fusie Berkel Milieu N.V. met Circulus B.V. 
Voorstel: 
1. Het besluit tot fusie van Circulus B.V. met Berkelmilieu N.V. aan te vullen met 
 de volgende voorwaarde: De aansprakelijkheid voor eventuele claims jegens 
 de rechtsvoorgangers van de nieuwe BV komt ten laste van de 
 aandeelhouders van de desbetreffende rechtsvoorganger. 
Procedure 
- B&W t.b. 
 

27/05/2014 Conform advies 

6. BW14.0218 B B&B Uitvoeringsplan 2014-2015, behorende bij Integraal Veiligheidsplan 2012-
2015 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2014-2015 Integrale Veiligheid; 
2. Kennis te nemen van het Werkplan (verkeersveiligheid) 2014 (als bijlage van 
 het Uitvoeringsplan); 
3. Het Uitvoeringsplan 2014-2015 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

27/05/2014 Conform advies 
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7. BW14.0226 A R&B Definitieve verklaring van geen bedenkingen 
Voorstel: 
1. De definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 
 omgevingsvergunning ten behoeve van de onderneming gevestigd op het 
 perceel Windheuvelstraat 11 te Brummen. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 

27/05/2014 Conform advies 

 
 

8. BW14.0206 B B&B Ontsluiting Ferrocal De Hazenberg 1 met glasvezel 
Voorstel: 
1. Opdracht te verstrekken aan Reggefiber voor een spoorboring conform de 
 offerte van 28 april 2014 (kenmerk: 515_140423_0117) t.b.v. een 
 glasvezelaansluiting voor Ferrocal Luchttechniek B.V., Hazenberg 1 te 
 Brummen; 
2.  Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n.  
 

27/05/2014 Conform advies 

9. BW14.0153 A B&B Subsidievaststelling 2013 Stichting Rhienderoord 
Voorstel: 
1. De budgetsubsidie 2013 aan Stichting Rhienderoord Zwem- & Sport Plezier 
 definitief vast te stellen op € 541.284,--. 
Procedure 
- B&W t.b. 
 

27/05/2014 Conform advies 

10. BW14.0227 A B&B Programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland  
Voorstel: 
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2015. 
Procedure 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

27/05/2014 Conform advies 

11. BW14.0199 B B&B Verkoop perceel grond aan de Vosstraat 
Voorstel: 
1.  Het perceel kadastraal bekend als gemeente Brummen, sectie P, nummer 11, 
 groot 2.81.35 ha, gelegen aan de Vosstraat te verkopen. 
Procedure 
- B&W t.b. 

27/05/2014 Conform advies 

 


