
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2013, nr. 029 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen (afwezig) 
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. 

9 juli 2013 
 

16-7-2013 Vastgesteld 

 

 

2.  BW13.0186/SB ADV1  OW Onderhoud gemeentebomen 
Voorstel:  
1.  In te stemmen met het boomonderhoudsplan 2013; 
2.  In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor een 
 omgevingsvergunning voor het vellen van 16 vergunningplichtige 
 gemeentelijke bomen; 
3.  In te stemmen met het vellen van 15 niet vergunningplichtige gemeentelijke 
 bomen; 
4.  In te stemmen met het vellen van 40 gemeentelijke bomen in het 
 buitengebied die vallen onder de boswet; 
5. In te stemmen met het vellen van 35 niet vergunningplichtige bolbomen in 
 het kader van uitvoering gemeentelijk boombeleid. 
Procedure 
– B&W 
 

16-07-13 Conform advies.  
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3.  BW13.0187/RB 
 

ADV1  Beleid Verlenen mandaat aan klantmanagers Wmo gemeente Brummen 
Voorstel:  
1. Mandaat verlenen aan de klantmanagers Wmo en teamleider Frontoffice 
 toevoegen. 
2. Mandaat als volgt in het mandaatregister op te nemen:                                   
 - (nieuwe 12.3) "Toekennen voorziening op grond van de Wmo 
  uitgezonderd toekenning op grond van de hardheidsclausule" en voor 
  dit onderdeel mandaat  te verlenen aan de manager van de afdeling 
  Dienstverlening, de teamleider Dienstverlening Backoffice, de  
  klantmanager Wmo, team Backoffice en de teamleider Dienstverlening, 
  team Frontoffice.                                                                                          
 -   (nieuwe 12.4) "Weigeren/toekenning voorziening op grond van de 
  hardheidsclausule van de Wmo" en voor dit onderdeel mandaat te 
  verlenen aan de manager van de afdeling Dienstverlening, de  
  teamleider Dienstverlening, team Backoffice en de teamleider  
  Dienstverlening, team Frontoffice.                                                              
 Hierdoor wijzigt tevens de (vervolg)nummering onder het onderdeel 
 "Sociale Dienstverlening".                                                  
Procedure 
– B&W t.b. 
– OR 
 

16-07-13 Conform advies.  

4.  BW13.0188/AR Info1  Beleid Inventariserend rapport Energielandschappen gemeente Brummen 
Voorstel:  
1. Kennisnemen van het rapport Energielandschappen in de gemeente 
 Brummen, ideeen, mogelijkheden en kansen, Studenten ruimtelijke 
 planning, Wageningen universiteit, maart 2013. 
Procedure 
– B&W 
 

16-07-13 Conform advies.  

 
 


