
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 augustus 2013, nr. 032  OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten (afwezig) 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning (loco-burgemeester) 
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. 

22 juli 2013 
 

06-08-13 Ongewijzigd vastgesteld.  
 

 
2.  BW13.0196/FK 

 
ADV3  BDV Verordening commissie bezwaarschriften 

Voorstel:  
Besluiten om:  
1. De raad voor te stellen geen inspraak te verlenen voor de verordening 
 commissie bezwaarschriften. 
2.  De raad voor te stellen de bijgevoegde (concept) Verordening commissie 
 bezwaarschriften vast te stellen. 
3.  De verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen voor zover het 
 de eigen bevoegdheid betreft. 
 
De burgemeester 
Besluiten om: 
1.  De verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen voor zover het 
 de eigen bevoegdheid betreft. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Burgemeester t.b. 
– Raad t.b. 
 

06-08-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-08-13 
 

Conform advies.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform advies.  
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3.  BW13.0198/MS ADV1  Beleid Vaststellen subsidie 2012 Stichting Dorpsraad Eerbeek-Hall 
Voorstel:  
1. De instandhoudingssubsidie 2012 aan Stichting Dorpsraad Eerbeek-Hall 
 definitief vast te stellen op € 14.737,12. 
2.  Akkoord te gaan met het verzoek van de Dorpsraad om in 2013 een 
 bestemmingsreserve van € 10.500,-- te vormen voor: 
 -  het opstarten van het AED-project; 
 -  de financiering van de opleidingen van de vrijwilligers en; 
 -  voor de aankoop van buitenkasten voor de AED's in de dorpen Eerbeek 
  en Hall. 
3.  Op grond van artikel 28 van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
 Brummen het bedrag van € 18,-- niet terug te vorderen van de Dorpsraad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
 

06-08-13 Conform advies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  BW13.0200/MS ADV1  Beleid Vaststellen subsidie 2012 Culturele Stichting Gemeente Brummen 
Voorstel:  
1.  De budgetsubsidie 2012 aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen 
 definitief vast te stellen op € 28.569,--. 
2.  Op grond van artikel 28 van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
 Brummen het bedrag van € 3.550,--  niet terug te vorderen van de 
 Culturele Stichting. 
Procedure 
– B&W 
 

06-08-13 Conform advies.  
 

5.  BW13.0201/MP ADV3  Beleid Vaststelling van het bestemmingsplan Scholencluster Meengatstraat 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de 'Nota beantwoording 
 zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief de ambtshalve wijzigingen) 
 bestemmingsplan 'Scholencluster Meengatstraat' en de wijzigingen aan te 
 brengen zoals opgenomen in de 'Nota beantwoording zienswijzen en 
 vooroverlegreacties 'Scholencluster Meengatstraat'; 
2.  De raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Scholencluster 
 Meengatstraat' (NL.IMRO.0213.BPBRELZ12001-va01 met GBKN 
 'Basiskaart Brummen') met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen 
 zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen en digitaal beschikbaar 
 te stellen; 
3. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken het raadsbesluit eerder 
 bekend te mogen maken; 
4. Op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. Na vaststelling de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen 
 van het besluit van de raad. 
Procedure 
– B&W t.a. 
– Raad t.b.  

06-08-13 Conform advies, waarbij wethouder 
Bruning zich van stemming heeft 
onthouden. 
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6.  BW13.0202/BTe ADV1  Beleid Vaststellen subsidie volwasseneneducatie 2012 
Voorstel:  
1. De subsidie 2012 voor Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus 
 vast te stellen op € 59.685,--.  
Procedure 
– B&W t.b. 
 

06-08-13 Conform advies.  
 

7.  BW13.0203/RE ADV3  BDV Controleprotocol 2013 
Voorstel:  
Besluiten om: 
1. Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 
 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

06-08-13 Conform advies.  
 

8.  BW13.0204/JWB ADV3  Beleid Resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Voorstel:  
1. Kennis te nemen van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs "de
 kwaliteit van VVE in de gemeente Brummen" 
2.  Naar aanleiding van het rapport de volgende resultaatafspraken met de 
 scholen vast te stellen voor alle kinderen die een VVE-indicatie hebben:   
 a. Op de toets Taal voor kleuters vindt van medio groep 1 naar eind  
  groep 1 een minimale vaardigheidsgroei plaats van 6 punten. 
 b. Op de toets Taal voor kleuters vindt van medio groep 2 naar eind groep
  2 een minimale vaardigheidsgroei plaats van 5 punten. 
 c. Op de toets Rekenen voor kleuters vindt van medio groep 1 naar eind 
  groep 1 een minimale vaardigheidsgroei plaats van 4 punten. 
 d. Op de toets Rekenen voor kleuters vindt van medio groep 2 naar eind 
  groep 2 een minimale vaardigheidsgroei plaats van 7 punten. 
3. Deze resultaatafspraken te monitoren via de Lokale Educatieve Agenda.  
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

06-08-13 Conform advies. 

9.  BW13.0205/Rue ADV3  BO Deelname aan experiment om stemmen gemeenteraadsverkiezing 2014 
centraal te tellen 
Voorstel:  
Besluiten om:  
1. Niet deel te nemen aan het experiment. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 
 

06-08-13 Conform advies.  
 

 


