
 

 

B&W-besluitenlijst van 12 oktober 2015, nr.    NIET OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW15.0776 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 6 oktober 2015 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 

Ongewijzigd vastgesteld 

2.  BW15.0751 
 

Subsidie beschikking Stichting Visit Brummen-Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een voorschot toe te kennen van € 29.000,- aan de Stichting Visit Brummen-Eerbeek voor de invulling van 

lokaal gastheerschap 2015, op grond van de eenmalige projectsubsidie Recreatie & Toerisme die zij op 7 
oktober 2015 hebben aangevraagd.  

2. Een voorschot toe te kennen van € 14.240,- aan de Stichting Visit Brummen-Eerbeek voor Roots in the 
Woods 2015, op grond van de eenmalige projectsubsidie Recreatie & Toerisme die zij op 7 oktober 2015 
hebben aangevraagd.  

3. De definitieve bedragen te beschikken, na indiening van een financiële rekening met inhoudelijke 
verantwoording door de Stichting Visit Brummen-Eerbeek bij de gemeente.  

4. Dit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW15.0750 

 
Verordening leerlingenvervoer Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het besluit van 7 juli 2015 m.b.t. adviesnota met kenmerk BW15.0283 in te trekken 
2. Bijgevoegde Verordening leerlingenvervoer 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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4.  BW15.0761 
 

Actualisering Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
5.  BW15.0696 

 
In gebruik geving terrein voormalige Julianaschool Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het terrein van de voormalige Julianaschool te Brummen in tijdelijk gebruik te geven aan Stichting Welzijn 

Brummen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW15.0662 

 
Zelfevaluatie BRP 2015 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het uittreksel en de managementrapportage van de zelfevaluatie basisregistratie 

personen  2015 
2. Het uittreksel vragenlijst te ondertekenen 

 
7.  BW15.0664 

 
Bestemmingsplan Langedijk 1, Tonden Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Langedijk 1, Tonden, NL.IMRO.0213.BPBG700041-va01met 

GBKN Basiskaart Brummen, zowel analoog als digitaal vast te stellen en digitaal beschikbaar te stellen; 
2. De raad voor te stellen op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
8.  BW15.0783 

 
Opdracht 2016 aan Stichting Welzijn Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. de opdracht 2016 aan Stichting Welzijn Brummen vast te stellen; 
2. voor twee jaar de subsidierelatie met Stichting Welzijn Brummen te continueren en vanaf 01.01.2018 over 

te gaan tot inkoop van dienstverlening; 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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9.  BW15.0758 
 

Doorontwikkeling van het Team Voor Elkaar Conform besloten 

Voorstel: 
1. de “Nota Doorontwikkeling van het Team Voor Elkaar” vast te stellen en daarmee te besluiten om 

het domein “arbeidsparticipatie” toe te voegen aan het TVE; 
a.de taken en invulling van de taken van het TVE vast te stellen; 
b. de werkwijze van het TVE vast te stellen; 

      c. de capaciteit van het TVE vast te stellen; 
d. het TVE als ongebonden team onder te brengen in de organisatie van de gemeente Brummen; 
e. de loonkosten van het TVE te dekken uit het budget van de drie decentralisaties (inclusief de budgetten 
Wmo 2007) 

2. de gemeenteraad te consulteren over dit besluit tot definitieve inrichting en vormgeving van het TVE 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 


