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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.  BW14.0270 

 
  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van  

3 juni 2014 
 

10-06-2014 Vastgesteld.  

 

BW14.0285 
 

2. BW14.0248 B B&B Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Cortenoeverseweg 105, wijziging 
bestemming 
Voorstel: 
1.  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, 
 Cortenoeverseweg 105’ (NL.IMRO.0213.BPBG700027-on01) en de 
 milieueffectrapportage (MER) ten behoeve van de wijziging van de agrarische 
 bestemming en besluiten deze in procedure te brengen op grond van artikel 
 3.33, lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

10/06/2014 Conform advies.  

3. BW14.0239 B DVL Verlenen mandaat 
Voorstel: 
1. mandaat te verlenen aan Vakspecialist A, Team Backoffice, Afdeling 
 Dienstverlening voor de bevoegdheid als opgenomen onder nummer 52.6 in 
 het mandaatregister. 
2. mandaat te verlenen aan Medewerker Beleidsuitvoering, Team Frontoffice, 
 Afdeling Dienstverlening voor de in het huidige mandaatregister opgenomen 
 nummers 52.1 tot en met 52.10 alsmede de nieuw op te nemen mandaten 
 (nummer 52.12 tot en met 52.15). 
3. als omschrijving bevoegdheid in het mandaatregister toe te voegen en als 
 volgt op te nemen:  
 - 52.12 (nieuw) “het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van 
  de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van 
  de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel 
  het gebouwenregister”. 
 - 52.13 (nieuw) “het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten 

10/06/2014 Conform advies. 
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  voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG”. 
 - 52.14 (nieuw) “het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers”. 
 - 52.15 (nieuw) “het op basis van de brondocumenten opnemen van  
  gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie   
  overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet  
  BAG”.  
 - Deze bevoegdheden te mandateren aan Vakspecialist B, afdeling   
  Dienstverlening, team Backoffice. 
Procedure: 
- B&W t.b. 
 

4. BW14.0203 B R&B Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2014 
Voorstel: 
1. De dienstverleningsovereenkomst 2014 met de Omgevingsdienst Veluwe 
 IJssel (OVIJ) aan te gaan, inclusief de hierin opgenomen 
 deelovereenkomsten, en het werkprogramma controles 2014. 
2. De milieutaken van voormalige provinciale bedrijven, waarvoor de gemeente 
 Brummen met ingang van 1 januari 2014 bevoegd gezag is geworden, te 
 beleggen bij de OVIJ. 
3. De bijdrage van € 33.114,00 die de gemeente Brummen uit het 
 Gemeentefonds ontvangt voor de uitvoering van de extra Wabo-taken, te 
 oormerken voor uitvoering van deze taken. 
De burgemeester besluit om: 
1. Volmacht te verlenen aan wethouder E.M. van Ooijen om namens de 
 gemeente de dienstverleningsovereenkomst 2014 met de Omgevingsdienst 
 Veluwe IJssel te ondertekenen.  
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Burgemeester t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

10/06/2014 Conform advies. 

5. BW14.0221 B R&B Jaarstukken 2013 Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
Kennis nemen van: 
1. De Jaarstukken 2013 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. 
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

10/06/2014 Conform advies. 
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6. BW14.0247 B B&B Mandaat OVIJ 
Voorstel: 
1. Het mandaat-en machtigingenbesluit en het daarbij behorende mandaat-en 
 machtigingenregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel vast te stellen, voor 
 zover het de bevoegdheden van uw college betreft. 
Procedure: 
- B&W t.b. 
- Raad t.k.n. 
 

10/06/2014 Conform advies. 

7. BW14.0244 B DVL Personele kwestie  10/06/2014 Conform advies. 

 


