
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 juli 2014, nr. 30 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. van Lammerts Bueren (loco) 
Weth. I: E.M. van Ooijen (afwezig) 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten (afwezig) 
  
 

Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit 
1.  BW14.0384   Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 

juli 2014, nr. 29 
 
 
 

Vastgesteld 

 
2. BW14.0318 B DIENSTVERL Samenwerkingsconvenant identiteits-en documentfraude aanpakken 

Voorstel: 
1. Instemmen met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant en het 

privacyprotocol ter verwezenlijking van de integrale aanpak van identiteits- en 
documentfraude. 

 

22/07/2014 Conform advies 

3. BW14.0377 B BELEI&BEDR Neveninkomsten bestuur 2013 
Voorstel: 
1. De adviezen van het Ministerie van BZK ten aanzien van de verrekening 

neveninkomsten politieke ambtsdragers 2013 over te nemen en betrokkenen 
daarvan in kennis te stellen via een voor beroep vatbare beslissing. 

 

22/07/2014 Conform advies 

4. BW14.0351 B BELEI&BEDR Archeologiebeleid 
Voorstel: 
1. Het beleid en de beleidskaart archeologie om de vier jaar te actualiseren 
2. De raad voor te stellen de Beleidsnota Archeologie gemeente Brummen en 

de bijbehorende Beleidskaart vast te stellen 
 

22/07/2014 Conform advies 

5. BW14.0294 B BELEI&BEDR Gevolgen Gemeentefondscirculaire mei 2014 
Besluiten om: 
1. Het effect van de circulaire op de uitkeringsjaren 2013 en 2014 te betrekken 

bij de 2de bestuursrapportage 2014 
2. De uitgaven vanaf 2015 als volgt aan te passen: 

a) € 20.000 extra beschikbaar te stellen in 2015 voor het verzorgen van de 
verkiezingen waterschap; 
b) € 10.000 te korten op de subsidie bibliotheek vanwege het vervallen van 
de taak bij e-books. Dit bedrag loopt op in 2016 naar € 11.475 en vanaf 2017 
naar € 13.213; 
c) € 44.469 te korten op het budget huisvesting scholen vanwege het 
vervallen van de taak groot onderhoud gebouwen per 2015. Dit bedrag op de 
even jaren vaststellen op € 54.069. 

22/07/2014 Aangehouden 
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3. Het effect van de circulaire op de begrotingjaren 2015 en verder, inclusief de 
aanpassingen uitgaven conform adviespunt 2, te betrekken bij de op te 
stellen programmabegroting 2015-2018. 

4. De adviesnota ter kennisneming te sturen naar de raad. 
 

6. BW14.0308 B BELEI&BEDR Vaststellen bestemmingsplan Pongeweg 4-6 
Voorstel: 
Besluiten om: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Pongeweg 4-6" 

(NL.IMRO.0213.BPBG700030-va01met GBKN 'Basiskaart Brummen'), zowel 
analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen; 

2. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan 
vast te stellen. 

 

22/07/2014 Conform advies 

 


