
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013, nr. 026 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. 

18 juni 2013 
 

25-06-13 Ongewijzigd vastgesteld 

 

 

2.  BW13.0165/GS ADV1  Ruimte Bezwaar tegen omgevingsvergunning Juliana van Stolberglaan 
Voorstel:  
1. De bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen 
 van een woning nabij Juliana van Stolberglaan 2 te Eerbeek ontvankelijk 
 en ongegrond te verklaren, conform het advies van de commissie voor de 
 bezwaarschriften. 
Procedure 
– B&W 
 

25-06-13 Conform advies. 
 
 
 
 
 
 

3.  BW13.0180/AN ADV3  Ruimte Partiële hervaststelling ”Wilhelminapark-Palisiumpark” 
Voorstel:  
1. de raad voor te stellen conform de uitspraak van de Raad van State de 
 “partiële hervaststelling bestemmingsplan “Wilhelminapark-Palisiumpark”
 (NL.IMRO.0213.BPEEWP320000-va02) vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

25-06-13 Conform advies.  



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

  

-2-

 

 
 

BW13.0168/MS ADV1  SL Vaststellen subsidie 2012 van Stichting wijkraad Brummen Centraal en 
verzoek aanleg bestemmingsreserve 
Voorstel:  
1. De instandhoudingssubsidie 2012 aan Stichting wijkraad Brummen 
 Centraal definitief vast te stellen op € 5.342,49. 
2. Akkoord te gaan met het verzoek van wijkraad Brummen Centraal om in 
 2013 een bestemmingsreserve te vormen van: 
 € 150,-- als bijdrage in de kosten van een AED-netwerk en; 
 € 750,-- als aanvullend bedrag voor de aanschaf van speeltoestel in de 
 wijk 'Koppelenburg-Zuid', onder voorwaarde dat over de definitieve 
 plaatsbepaling, aard en vorm van het speeltoestel afstemming moet 
 plaatsvinden met de afdeling Beheer van de gemeente; 
3. de door u verleende toestemming aan wijkraad Brummen Centraal voor 
 het vormen van een bestemmingsreserve 2012 van € 750,-- voor de 
 aanschaf van een zitbank in wijk ‘de Pothof’  in te trekken en akkoord te 
 gaan om deze bestemmingsreserve in 2013 in te zetten voor het 
 ‘opfleuren’ van het Marktplein in Brummen; 
4. Op grond van de toegestane vermogensnorm niet over te gaan om het 
 bedrag van € 24,-- terug te vorderen.  
Procedure 
– B&W 

 

25-06-13 Conform advies. 
 

4.  BW13.0169/AR ADV3  SL Harmonisatie OKE, frictiekosten 2012 SPGB/SKBE 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van het definitieve verzoek tot betalen van de 
 frictiekosten over het gehele jaar 2012 en van de financiele onderbouwing 
 2012 en de inschatting van de daarop volgende jaren; 
2. Op basis daarvan te besluiten tot definitieve afrekening van het jaar 2012 
 van € 57.573,=. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n.  
 

25-06-13 Conform advies. 
 
 

 



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

  

-3-

 

5.  BW13.0170/MS ADV1  SL Vaststellen subsidie 2012 van Stichting wijkraad Eerbeek-Zuid 
Voorstel:  
1. De instandhoudingssubsidie 2012 aan Stichting wijkraad Eerbeek-Zuid 
 definitief vast te stellen op € 2.495,74. 
2.  Akkoord te gaan met het verzoek van wijkraad Eerbeek-Zuid om in 2013 
 een bestemmingsreserve te vormen van € 1.500,-- voor het bosonderhoud 
 (onder meer bestrijding prunus en aanplant nieuwe bomen) in het 
 Wilhelminapark in Eerbeek.  
Procedure 
– B&W 
 

25-06-13 Conform advies. 
 

6.  BW13.0171/MS ADV1  SL Vaststellen subsidie 2012 Stichting Rhienderoord Zwem- & Sport Plezier 
Voorstel:  
1. De budgetsubsidie 2012 aan Stichting Rhienderoord Zwem- en Sport 
 Plezier definitief vast  te stellen op  € 549.734,--. 
Procedure 
– B&W 
 

25-06-13 Conform advies. 
 

7.  BW13.0172/FK ADV1  BDV Vaststelling mandaat-, machtigings- en volmachtregister gemeente 
Brummen 
Voorstel:  
1. Het mandaat-, machtigings- en volmachtregister vast te stellen voor de 
 eigen bevoegdheden en in werking te laten treden vanaf 1 juli 2013. 
 
De burgemeester besluit om: 
1. Het mandaat, machtigings- en volmachtregister vast te stellen voor de 
 eigen bevoegdheden en in werking te laten treden vanaf 1 juli 2013. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Burgemeester t.b. 
– OR t.k.n. 

25-06-13 Conform advies. 
 

 



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

  

-4-

 

8.  BW13.0173/RG ADV3  Ruimte Principe-besluit herontwikeling Empermolen 
Voorstel:  
1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van locatie 
 Empermolen en als onderdeel daarvan toepassing geven aan het 
 functieveranderingsbeleid; 
2. De geldigheid van dit principebesluit in stand te laten voor een periode van 
 maximaal 1 jaar, na datum college besluit. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

25-06-13 Conform advies.  

9.  BW13.0174/RV ADV1  Ruimte Aanwijzing toezichthouders 
Voorstel:  
1. De Vakspecialisten B van het team Toezicht en Uitvoering van de afdeling 
 Realisatie en Beheer, voor zover dit tot hun taken behoort binnen de 
 kaders van FUWA en het IWP, per 1 juli 2013 aan te wijzen als 
 toezichthouder belast met de in deze adviesnota nader omschreven 
 vakgebieden; 
2.  Het eerder genomen aanwijzingsbesluit BW10.0172/RV met betrekking tot
 ambtenaren van het team Handhaving van de afdeling Ruimte per 1 juli 
 2013 in te trekken. 
De burgemeester besluit om: 
1.  De Vakspecialisten B van het team Toezicht en Uitvoering van de afdeling 
 Realisatie en Beheer van de gemeente Brummen, voor zover dit behoort 
 binnen de kaders van FUWA en IWP, aan te wijzen als toezichthouder 
 belast met het toezicht op de naleving van die onderdelen van de 
 Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarvoor de burgemeester 
 bevoegd gezag is. 
2. het eerder genomen aanwijzingsbesluit BW10.0172/RV met betrekking tot 
 ambtenaren van het team Handhaving van de afdeling Ruimte per 1 juli 
 2013 in tr trekken, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van 
 de APV, waarvoor de burgemeester het bevoegd gezag is.  
Procedure 
– B&W 
 

25-06-13 Conform advies. 
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-5-

10.  BW13.0176/ASc ADV3  Ruimte Toekomstvisie ‘Innoveren met oude waarden’ 
Voorstel:  
1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om in te stemmen met de 
 Toekomstvisie ‘Innoveren met oude waarden’ (versie 25 juni 2013, 
 INT13.0925) 
2. De reflectie op het proces en het voorstel voor burgerparticipatie van de 
 denktank (april 2013, INT13.0928) betrekken bij de voorbereiding van 
 nieuwe projectren en de voorbereiding van ht implementatieplan ‘van partij 
 naar partner’.   
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 

 

25-06-13 Conform advies. 

 
 
 
 


