
 

 

B&W-besluitenlijst van 20 oktober 2015, nr.    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.  BW15.0789 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 12 oktober 2015 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 

Conform vastgesteld 

2.  BW15.0787 
 

Effecten circulaire 15 september 2015 Gemeentefondsuitkering Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het effect voor de uitkeringsjaren 2013 t/m 2015 betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2015; 
2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2016 betrekken bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2016; 
3. Het effect voor de uitkeringsjaren 2017 t/m 2019 betrekken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 

2017-2020, c.q. de Perspectiefnota 2016; 
4. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW15.0749 

 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2016-2020 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 – 2020 gemeente Brummen 
2. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 

4.  BW15.0782 
 

Verordening BI-Zone Eerbeek 2016-2020 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Eerbeek 2016 aan te gaan en; 
2. De Verordening BI-Zone Eerbeek 2016-2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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5.  BW15.0602 
 

Principeverzoek bestemmingsplanherziening voor Buurtweg 31A, 33 en 33A te Oeken Conform besloten 

Voorstel: 
1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek tot een bestemmingsplanherziening voor het omzetten 

van de bestemming “Gemengd 2” naar “Wonen” voor Buurtweg 31A en de bestemming “Horeca” naar een 
gemengde bestemming op maat voor Buurtweg 33 en 33A.  

2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW15.0799 

 
Verloting vrijgekomen locaties t.b.v. reclameborden Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een verloting, conform artikel 6 van het lotingsreglement reclameborden Brummen 2014, te houden voor de 

twee vrijgevallen locaties voor het mogen plaatsen van een reclamebord 

 
7.  BW15.0545 

 
Werkagenda Zorglandschap Conform besloten 

Voorstel: 
1. Instemmen met de startnotitie werkagenda Zorglandschap 
2. De gemeentelijke bestuurders P. Blokhuis (Apeldoorn), D. van Norel (Epe) en J. Pierik (Heerde) aan te 

wijzen om namens de gemeenten Midden IJssel/Oost Veluwe (zonder de gemeente Voorst) een 
werkagenda Zorglandschap te ontwikkelen in samenspraak met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

 
8.  BW15.0403 

 
Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het Koersdocument Duurzame Energie 2015-2018 
2. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
9.  BW15.0780 

 
Financiële risicospreiding bovenregionale zorgvormen jeugd Conform besloten 

Voorstel: 
1. Akkoord te gaan met financiële risicospreiding voor bovenregionale zorgvormen en daarbij te kiezen voor 

bovenregionale risicospreiding vanaf 1 januari 2016, met een looptijd van twee jaar;  
2. Deze afspraken over de risicospreiding te maken voor iedere overschrijding of onderschrijding van het 

budget. 
3. Indien akkoord met risicospreiding op bovenregionale zorgvormen, de onderlinge budgetverhouding voor 

2016 vast te stellen op basis van de daadwerkelijke realisatie in 2015 en de onderlinge budgetverhouding 
2017 vast te stellen op basis van de daadwerkelijke realisatie over de voorliggende twee jaren.  

4. Als verdeelsleutel voor de financiële risicospreiding te kiezen voor de vorm waarbij de kosten (hoger of 
lager dan begroot) worden verdeeld naar rato van de algemene uitkering Jeugd per gemeente; 

5. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 
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- Raad t.b. 

 

 

 
 


