
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 2014, nr. 31 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel (afwezig) 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten (afwezig) 
  
 

Vlgnr Reg.nr.   Soort Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum besluit Besluit 
1.     Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 

juli 2014 
 

05/08/2014 Ongewijzigd vastgesteld 

 
2. BW14.0305 B BELEI&BEDR Contract Vitens aangaande bluswatervoorziening 

Voorstel: 
1. Het contract met Vitens inzake bluswatervoorzieningen aan te gaan. 
2. In afwijking van het inkoopbeleid de Algemene inkoopvoorwaarden niet van 

toepassing te verklaren op dit contract. 
3. Van de VNOG het volledige budget bluswatervoorziening (16.679,-) terug te 

vorderen. 
 

05/08/2014 Conform advies 

3. BW14.0382 B BELEI&BEDR Bezwaarschrift Stichting Bibliotheken gemeente Brummen-Voorst tegen 
subsidiekorting 
Voorstel: 
1. Het bezwaar, conform het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te verklaren. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

 

05/08/2014 Aangehouden 

4. BW14.0388 B BELEI&BEDR Voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie 
Voorstel: 
1. vaststellen voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie 
2. adviesnota beschikbaar stellen aan auditcommissie 

05/08/2014 Conform advies 

5. BW14.0294 B BELEI&BEDR Gevolgen Gemeentefondscirculaire mei 2014 
Voorstel: 
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 

05/08/2014 Conform advies 
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vervallen van de taak groot onderhoud gebouwen per 2015. Dit bedrag op de 
even jaren vaststellen op € 54.069. 

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. BW14.0400 B BELEI&BEDR Verkoop perceel grond, gelegen nabij Boerenstraat 10 te Eerbeek 
Voorstel: 
1. het perceel, kadastraal bekend als gemeente Hall, sectie E, nr. 6914, groot 

0.10.45 ha, gelegen aan de Boerenstraat nabij nr. 10 te Eerbeek te verkopen.
 

05/08/2014 Aangehouden 

7. BW14.0398 B BELEI&BEDR Tijdelijke verlenging vervoerscontracten leerlingenvervoer 
Voorstel: 
1. Wegens dwingende spoed en in afwachting van de behandeling van het kort 

geding op 27 augustus 2014, de opzegging van de huidige 
vervoerscontracten leerlingenvervoer met Willemsen de Koning in te trekken 
en deze contracten te verlengen tot aan de herfstvakantie 2014 (18 oktober 
2014) of zoveel langer als door de Gemeente Brummen gewenst is, op basis 
van de bepalingen van de op 31 mei 2011 gesloten vervoerscontracten voor 
leerlingenvervoer. 

2. In te stemmen met de conceptovereenkomst voor verlenging huidige 
vervoerscontracten (kenmerk: int14.2483). 
 

05/08/2014 Conform advies 

8. BW14.0378 B BELEI&BEDR Ontwerpbestemmingsplan fietspad Oude Bandijk 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Oude Bandijk, 

Cortenoever’ (NL.IMRO.0213.BPBG700031-on01) ten behoeve van de 
aanleg van een recreatief fietspad op de Oude Bandijk te Cortenoever 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). 

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

05/08/2014 Conform advies 

9. BW14.0396 B BELEI&BEDR Vaststellen budgetsubsidie 2013 SWB 
Voorstel: 
1. De definitieve budgetsubsidie 2013 voor het reguliere productenaanbod van 

Stichting Welzijn Brummen vast te stellen op € 887.560,--. 
 

05/08/2014 Conform advies 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BW14.0412 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENSTVERL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadere regelingen verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Voorstel: 
1. nadere regelingen verstrekkingen aan organen van de gemeente vast te 

stellen; 
2. nadere regelingen verstrekkingen aan derden vast te stellen. 
 
 

05/08/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Conform advies 
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11. BW14.0405 B DIENSTVERL Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? 
Voorstel: 
1. De servicenormen “En wat kunnen wij voor u doen” (INT14.2537) ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 

05/08/2014 Conform advies 

 


