
 

 

B&W-besluitenlijst van 8 september 2015, nr.    OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : E.V. Schmitz 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW15.0673 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 1 september 2015 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 

Ongewijzigd vastgesteld 

2.  BW15.0550 
 

Burgemeestersnota:Basismobiliteit Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d.  7 september 2015 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
3.  BW15.0458 

 
Burgemeestersnota:Actualisering mandaat-, machtigings- en volmachtsregister 2015 Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d.  7 september 2015 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
4.  BW15.0461 

 
Basismobiliteit Conform advies 

Voorstel: 
1. Het Bedrijfsplan Vervoercentrale (versie 1.0) vast te stellen 
2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de Gemeenschappelijke Regeling 

Basismobiliteit aan te gaan 
3. Wethouder L. Tuiten aan te wijzen als (beoogd) lid van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Basismobiliteit en wethouder K. Paauw als diens plaatsvervanger 
4. De Programmamanager Basismobiliteit mandaat te verlenen om alle benodigde uitvoerende besluiten te 

nemen in het kader van de implementatie- en opstart(fase) van het regionale vervoersysteem  
5. In te stemmen met de voorgestelde vereveningssystematiek, waarbij de implementatie-/opstartkosten o.b.v. 

inwonersaantal en de kosten van de vervoercentrale en de exploitatiekosten o.b.v. gebruik worden 
verrekend   

6. In te stemmen met het ter beschikking stellen van een budget voor de implementatie- en opstartfase voor 
2015 van € 9.544,- en voor 2016 van € 30.062,- en deze ten laste te laten komen van het beschikbare 
budget voor enerzijds Regiovervoer en anderzijds Leerlingenvervoer  

7. De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling 
Basismobiliteit. 

 



Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
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Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
5.  BW15.0588 

 
Evaluatie Pilot Project Talenthouse Conform advies 

Voorstel: 
Kennis te nemen van het evaluatieverslag van het Pilot Project Talenthouse. 
Het Talenthouse als reguliere werkwijze voort te zetten in zowel Brummen als Eerbeek. 
De voortzetting en verbreding van Talenthouse via de reguliere opdrachtformulering met de Stichting Welzijn 
Brummen te organiseren. 
Bijgevoegd voorstel ter kennisname voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 

 
6.  BW15.0629 

 
2e bestuursrapportage 2015 Conform advies 

Voorstel: 
De 2e bestuursrapportage vast te stellen, 
Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 

 

 
 


