
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 en 6 juni 2013, nr. 022 OPENBAAR 
 

  

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. 

28 mei 2013 
 

03-06-13 Ongewijzigd vastgesteld 
 

 
2.  BW13.0145/BTe ADV3  SL Akkoord van Beekbergen 

Voorstel:  
1.  Het Akkoord van Beekbergen mede te ondertekenen; 
2. Wethouder Bruning te machtigen om namens het college op 7 juni 2013 
 het Akkoord van Beekbergen te ondertekenen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

03-06-13 Conform advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  BW13.0151/GB ADV1  BDV Aanpassing functieboek 
Voorstel:  
Besluiten om:  
1. De nieuwe functiekarakteristiek teamleider en de gewijzigde 
 functiekarakteristiek concerncontroller (bijlage 1, blz. 5  en 6) voorlopig 
 vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de OR. 
2. De tekstuele wijzigingen in paragraaf 3 van de Inleiding van het 
 functieboek (bijlage 1, blz. 1 - 4) voorlopig vast te stellen en voor te leggen 
 aan de OR. 
3. Lisenka Schmitz (voorzitter), Marcel Klos (lid), Thea de Rijt (extern lid), 
 Wim Gerritsen (namens GO) en Gerrit Assies (namens OR) als leden van 
 de functiewaarderingscommissie te benoemen. 
4. Kennis te nemen van de voorlopige waarderingsadviezen. 
5. na inwinning van het advies van de OR, de wijzigingen in het functieboek, 
 de wijziging in de functiekarakteristiek concerncontroller en de nieuwe 
 functiekarakteristiek teamleider met de voorlopige waarderingsadviezen ter 
 advisering voor te leggen aan de functiewaarderingscommissie; de 
 commissie te vragen het voorlopige waarderingsadvies te toetsen op een 
 juiste toepassing van het geldende functiewaarderingssysteem en een 
 waarderingsadvies uit te brengen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– OR t.a. 

03-06-13 Conform advies. 
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4.  BW13.0153gvdW ADV1  Ruimte  Anterieure overeenkomst Zutphensestraat 199 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van de anterieure overeenkomst en besluiten deze aan te 
 gaan. 
Procedure 
– B&W  
 

03-06-13 Conform advies.  
 

5.  BW13.0154/LSc ADV3  MT Inrichtingsplan organisatie 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het plan tot doorontwikkeling van de organisatie Wij 
 werken voor Brummen (bijlage 1 - INT13.0805). Met dit plan wordt een 
 impuls gegeven aan de kwaliteit van de dienstverlening en de flexibiliteit 
 van mensen in de organisatie; 
2.  De resterende taakstelling op de loonsom vanaf 2013 te laten vervallen; 
3.  In te stemmen met het feit dat incidenteel budget wordt gemeld bij de 
 2e burap 2013 en de begroting 2014 om de ontoereikende beschikbare 
 capaciteit (1,91 fte) op te vangen met inhuur.   
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
– OR t.k.n.  
 

6-6-2013 1 t/m 3 conform 
Aanvullend besluit 4: Het college 
gaat er vanuit dat de 
doorontwikkeling de organisatie in 
staat stelt de door het rijk opgelegde 
korting “lagere apparaatskosten” van 
€60.000 per jaar vanaf 2015 op te 
vangen. En zal deze in de begroting 
taakstellend opnemen. 
 

6.  BW13.0152/FdW ADV1  BDV Plaatsingsprocedure van overige medewerkers en niet geplaatste 
teamcoördinatoren 
Voorstel:  
1. De plaatsingsadviezen over te nemen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– OR t.k.n.  
 

06-06-13 Conform advies. 

7.  BW13.0160/LSc ADV1  MT Volmacht algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) 
Voorstel:  
1. Volmacht te geven aan burgemeester N.E. Joosten om de gemeente te 
 vertegenwoordigen bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 
 juni 2013.   
 Procedure 
– B&W t.b. 

 

03-06-13 Conform advies. 

 
 
 


