
 

 

B&W-besluitenlijst van 19 april 2016, 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.  BW16.0271 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 12 april 2016 

Conform vastgesteld 

 
2.  BW15.0721 

 
De Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente 
Brummen 

Conform besloten 

Voorstel: 
1. De ‘Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Brummen’ 

vast te stellen als nieuwe regeling voor de gemeente Brummen.  
2. Huidige ‘Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen’, zoals 

vastgesteld op 1 januari 2004 te laten vervallen.  
3. De klanttevredenheid te meten door een enquêteformulier aan de klanten uit te reiken. 
4. De basis voor de berekening van de vergoeding voor het voltrekken van een huwelijk te verhogen met 1,5 

uur. 
5. De hoogte van de onkostenvergoeding per voltrokken huwelijk te verhogen naar € 13,50. 

 
3.  BW16.0276 

 
Verkoop groenstrook bij Offenbachstraat 30 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een deel van de groenstrook naast Offenbachstraat 30, groot 125 m2, te verkopen aan de aangrenzende 

eigenaar. 

 
4.  BW16.0259 

 
Beleidsplan Openbare Verlichting Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2020; 
2. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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5.  BW16.0267 
 

Opdrachtverlening onderzoek SWB Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bureau Langedijk SWO opdracht te verlenen een onderzoek te doen naar Stichting Welzijn Brummen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW16.0257 

 
Ontwerpbestemmingsplan Vosstraat 20 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vosstraat 20 (NL.IMRO.0213.BPBG700044-on01 met 

GBKN 'Basiskaart Brummen') en deze voor zienswijzen ter inzage te leggen; 
2. In te stemmen met het Inrichtings- en beplantingsplan; 
3. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden in te stemmen met de splitsing van de bestaande 

boerderij. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW16.0277 

 
Wijziging in beloningsregeling Conform besloten 

Voorstel: 
1. De beloningsregeling gemeente Brummen vast te stellen als nieuwe regeling voor de gemeente Brummen 
2. Het collegeadvies, BW15.0558 d.d. 12 januari 2016, met daarbij behorende regeling, INT15.3504, in te 

trekken 

 
8.  BW16.0269 

 
Vaststellen wijzigingen CAR-UWO Conform besloten 

Voorstel: 
1. Per datum als genoemd in de circulaire(s) vast te stellen de wijzigingen in de Collectieve 

Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en de toelichting daarop 
overeenkomstig de volgende - bijgevoegde -  LOGA circulaire(s): 
1. Lbr 16/014 d.d. 23 maart 2016 inzake aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR 
2. Lbr 16/017 d.d. 7 april 2016 inzake wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 

 
9.  BW16.0242 

 
1e bestuursrapportage 2016 Conform besloten 

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

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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10.  BW16.0240 
 

Vaststelling Woonvisie Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om de ‘Woonvisie 2016-2025’ vast te stellen; 
2.  Het ‘uitvoeringsprogramma’ en het ‘toetsingskader woningbouwinitiatieven met het 

woningbouwprogramma’ op een later moment vast te stellen; 
3. Geen gebruik te maken van de inspraakverordening en een inspraakprocedure. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
11.  BW16.0229 

 
Privatisering sporthal De Bhoele en oprichting sportkoepel Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het rapport "Advisering oprichting Sportkoepel Brummen". 
2. Voor te nemen om per 1 januari 2017 een gemeentelijke sportkoepel op te richten, waarin het beheren en 

exploiteren van de binnensportaccommodaties sporthal De Bhoele en de accommodatie Rhienderoord en 
de uitvoering van gemeentelijk sportbeleid en sportstimulering worden ondergebracht. 

3. Het bijgevoegde stappenplan volgen voor de oprichting van de gemeentelijke sportkoepel. 
4. De gemeenteraad te vragen zijn gevoelens hierover kenbaar te maken. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
12.  BW16.0258 Sterk Bestuur Gelderland 

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

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
 
 

Conform besloten  

 


