
BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013, nr. 051 OPENBAAR 
  
  
Leden  
Burg. : N.E. Joosten 
Loco-secr. : M. Klos 
Weth. I: F.L.J. Bruning 
Weth. II: J.A.C.M. Elbers 
Weth. III: H. Beelen (afwezig) 
  
 

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

10 december 2013 
 

17-12-13 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
2.  BW13.0312/JSc ADV1  R&B Verkopen grond onder zendmast op de Hazenberg te Brummen 

Voorstel:  
1. Het perceel Brummen, sectie E, nummer 4098, groot 100 m² te verkopen. 
Procedure 
– B&W t.b.  
 

17-12-13 Conform advies. 

3.  BW13.0313/GB ADV1  B&B Verzoek tot nieuwvestiging van een tankstation 
Voorstel:  
1. Op grond van de Analyse N348, d.d. januari 2013 (projectnummer 120625) 
 in principe medewerking verlenen aan het 
 verplaatsen van het tankstation op de hoek Zutphensestraat - G.K. van 
 Hogendorpstraat naar een locatie aansluitend op de 
 aansluiting van de N345 - N348, waarbij: 1) de inpasbaarheid van het 
 tankstation moet blijken uit de verkenning voor de 
 aansluiting N345 - N348; 2) er sprake is van een landschappelijke 
 inpassing van het tankstation; 3) het bestaande tankstation op de hoek 
 Zutphensestraat – G.K. van Hogendorpstraat wordt opgeheven (fysiek en 
 juridisch). 
2. De geldigheid van dit principebesluit in stand te laten voor een periode van 
 maximaal 3 jaar na datum collegelbesluit.  
Procedure 
– B&W t.b.  

17-12-13 Conform advies. 
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4.  BW13.0314/HdG ADV1  R&B Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst SWOV 
Voorstel:   
1. In te stemmen met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst  
 "Een doelmatiger beheer van de afvalwaterketen op de Oost-Veluwe" van 
 het samenwerkingsverband Water Oost-Veluwe;   
2. Wethouder J.A.C.M. Elbers te machtigen voor de ondertekening van het 
 samenwerkingsdocument "Een doelmatiger beheer van de afvalwaterketen 
 op de Oost-Veluwe". 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Burgemeester t.b.  
  

17-12-13 Conform advies. 
 

5.  BW13.0315/GB ADV1  B&B Regionale Kadernotitie Jeugd ‘Samen aan de slag voor een beter stelsel’
Voorstel:  
1. In te stemmen met de concept regionale kadernotitie ‘Samen aan de slag 
 voor een beter stelsel’ 
2.  Het concept voor inspraak vrij te geven in de periode van 20 december 
 2013 tot en met 17 januari 2014. 
Procedure 
– B&W t.b.  
 

17-12-13 Conform advies. 
 
 

6.  BW13.0316/RG ADV3  B&B Wijziging Winkeltijdenverordening Brummen 
Voorstel:  
1. De raad voor te stellen de gewijzigde Verordening Winkeltijden Brummen 
 2014 vast te stellen en gelijktijdig daarmee de huidige Verordening 
 Winkeltijden gemeente Brummen 2010 in te trekken; 
2.  In de verordening te bepalen dat één jaar na vaststelling de zelfregulering 
 geëvalueerd zal worden. 
3.  Daags na vaststelling van deze verordening de Beleidsregel 
 Koopzondagen 2011 in te trekken. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.b.  
 

17-12-13 Conform advies. 
 
 

7.  BW13.0272/JVk Info3  B&B Gemeentelijke rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 
Voorstel: 
Kennis te nemen van de gemeentelijke Managementrapportage Zelfevaluatie 
Reisdocumenten 2013 
Procedure: 
- B&W t.k.n. 
- Raad t.k.n. 

17-12-13 Conform advies. 
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8.  BW13.0319/MS ADV3  B&B Benoeming leden Maatschappelijk Advies Raad 
Voorstel:  
1. Per 1 januari 2014 de hieronder genoemde personen -voor de aangegeven 
 periode- te benoemen tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad 
 Brummen:  
 voor een periode van twee jaar: 
 - mevrouw D. van der Jagt uit Eerbeek,  
 - mevrouw S. Leemkuil-Saarloos uit Brummen,   
 -  de heer B. Garssen uit Leuvenheim. 
 voor een periode van vier jaar: 
 - mevrouw J. Thijsen-Dieperink en de heren S. van Asperen en  
  E. Brinkhorst uit Brummen 
 -  de heer W. Woldhek uit Empe en 
 -  de heer J. Bijl uit Eerbeek als tijdelijk voorzitter te benoemen in verband 
  met de werving van een nieuwe voorzitter. 
Procedure 
– B&W t.b. 
– Raad t.k.n. 

17-12-13 Conform advies.  

 
 


