
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2014,nr. 29 OPENBAAR 
           
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos (loco) 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw (afwezig) 
Weth. III: L. Tuiten 
  
 

Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit 
1.  BW14.0365   Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 

8 juli 2014, nr. 28 
 

15/07/2014 Conform advies 

 

 

2. BW14.0359 A BELEI&BEDR Exploitatie overeenkomst markt Brummen 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de inhoud van de exploitatie overeenkomst weekmarkt 

Brummen; 
 

15/07/2014 Conform advies  

3. BW14.0349 A BELEI&BEDR Anterieure overeenkomst Koppelenburg Zuid te Brumm 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de anterieure overeenkomst en besluiten deze aan 

te gaan 
2. Geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet op te 

leggen op de bij deze adviesnota bijgevoegde anterieure overeenkomst 
met bijbehorende bijlagen. 

 

15/07/2014 Conform advies 

4. BW14.0354 A BELEI&BEDR Vaststelling bestemmingsplan Scholencluster Meengatstraat 
Voorstel: 
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Scholencluster 

Meengatstraat' (NL.IMRO.0213.BPBRELZ120001-va01 met GBKN 
'Basiskaart Brummen'), inclusief de 'Nota beantwoording zienswijzen', met 
inachtneming van de voorgestelde (ambtshalve) wijzigingen, zowel 
analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen en beschikbaar te stellen.  

2. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken het raadsbesluit 
eerder bekend te mogen maken; 

3. op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. na vaststelling de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen 

van het besluit van de raad. 
 

15/07/2014 Conform advies 

5. BW14.0330 B REA&BEH Groenstructuur Offenbachstraat 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het verzoek van omwonenden om de overlast gevende 

15/07/2014 Conform advies 



Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit  

 

-2-

lindebomen te kappen en andere bomen te herplanten.  
2. Een omgevingsvergunning aan te vragen voor 15 lindebomen en 2 

meidoorns. 
3. In te stemmen met de kap van 2 vergunningsvrijebomen sierkersen. 
 

6. BW14.0344 B BELEI&BEDR Gunning opdrachten realisatie drie scholenclusters 
Voorstel: 
1. De opdrachten voor de realisatie van de drie scholenclusters definitief te 

gunnen aan Janssen de Jong Hengelo BV (cluster 1) en Koopmans 
Bouwgroep BV (clusters 2 en 3). 

2. Mandaat te verlenen aan de projectleider Integraal Huisvestingsplan voor 
wat betreft het aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op het 
ontwerp- en realisatieproces van de drie scholenclusters. 

3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 
 

15/07/2014 Conform advies 

7. BW14.0325 
 

A Dienstverl Vaststelling Actieplan 2014 veiligheid uitgifte reisdocumenten 
Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d. 7 juli 2014 tot vaststelling Actieplan 2014 veiligheid 
uitgifte reisdocumenten voor kennisgeving aan te nemen. 

15/07/2014 Conform advies 

 
 


