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Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen 
 

Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing 
1.      Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 

3 september 2013 
 

10-09-13 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW13.0143/MBe ADV3  R&B Fusie afvalinzamelbedrijven Berkel Milieu en Circulus 

Voorstel: 
1.  In te stemmen met een juridische fusie van Circulus B.V. met Berkel Milieu 
     N.V., zoals voorgesteld in de “Toelichtende rapportage” d.d. 6 mei 2013 en 
    Akte van oprichting d.d. 3 mei 2013 onder de voorwaarde van; 
    -  verzilvering van de stille reserve ten bedrage van € 533.000,- over wordt 
       gegaan en hiervan € 193.000,- uit te nemen voor de fusie; 
   -  verzilvering van de stille reserve te realiseren door dividenduitkering  
       vanuit de nieuw op te richten BV en vervolgens door het verstrekken van 
       een achtergestelde lening door de gemeente Brummen van € 340.000  
       aan de nieuw op te richten BV.  
 NB Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op 2011. Bij de fusie wordt 
 gewerkt met actuele cijfers.    
2. In te stemmen met de nieuwe zeggenschapsregeling waarbij het vetorecht 
 van de gemeente Brummen vervalt. 
3.  Volmacht te verlenen tot het houden van een Algemene vergadering van 
 Aandeelhouders van Berkel Milieu N.V. waarin wordt besloten tot een 
 fusie van Circulus B.V en Berkel Milieu N.V.  
4. Dit voorgenomen collegebesluit aan de gemeenteraad voor te leggen voor 
 wensen en bedenkingen. 
 Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.a. 
 

10-09-13 Conform advies.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Volgnr Reg.nr.   code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing  

-2-

3.  BW13.0221/AN ADV3  Beleid Toepassen coördinatieregeling bedrijfsverplaatsing Beker naar 
Cortenoeverseweg 105 
Voorstel:  
1. Gelet op het verzoek van Rombou d.d. 22 juli 2013, namens familie Beker, 
 de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het 
 bestemmingsplan (inclusief m.e.r.-procedure) en de benodigde  
 omgevingsvergunning voor de bedrijfsverplaatsing naar het perceel 
 Cortenoeverseweg 105 te Brummen. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b. 
 

10-09-13 Conform advies. 
 

4.  BW13.0222/IG ADV3  DVL Verordening op de heffing en de invordering van Precariorechten (2013) 
Voorstel:  
1. Lopende het onderzoek naar de mogelijkheden om een Precariorecht te 
 heffen op het hebben van (gas)leidingen in onze gemeentegrond, de raad 
 voor te stellen om een Verordening op de heffing en de invordering van  
 Precariorechten (2013) vast te stellen. 
Procedure 
– B&W t.a. 
– Raad t.b. 
 

10-09-13 Conform advies. 
 

5.  BW13.00223/EZ ADV3  Beleid 2e Bestuursrapportage 2013 
Voorstel; 
1. De rapportage vast te stellen als tussentijdse verantwoording aan de raad. 
Procedure:  
-   B&W t.b. 
-   Raad t.k.n. 

10-09-13 Conform advies. 
 

 


