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Conform vastgesteld

Kadernota 2016-2020 VNOG
Voorstel:
1. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
3.

BW16.0248

Subsidieverzoek van Stichting Burgerinitiatief Reanimatie/AED Brummen
Voorstel:
1. Aan Stichting Burgerinitiatief Reanimatie/AED Brummen een éénmalige projectsubsidie voor het jaar 2016
te verlenen en deze projectsubsidie tegelijk definitief vast te stellen op € 1.500,-- voor:
- de 1e start- en aanloopkosten van de stichting;
- het organiseren van bijeenkomsten voor de vrijwilligers en de werkgroep AED;
- de aanschaf van hesjes voor de vrijwilligers die zij kunnen dragen tijdens de 1e hulpverlening voor de
herkenbaarheid.

Conform besloten

4.

BW16.0278

Voorlopige Jaarstukken 2015 VNOG
Voorstel:
1. Bijgevoegde voorlopige Jaarstukken 2015 VNOG ter kennisname voor te leggen aan de raad.

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.b.
5.

BW16.0286

Breedband Buitengebied
Conform besloten
Voorstel:
1. In principe samen met Voorst en Epe en voor de verglazing van het buitengebied aan te haken bij de Noord
Veluwe en hierover de gesprekken aan te gaan met CIF.
Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.

-2Vlgnr

Reg.nr.

Onderwerp/voorstel

Beslissing

6.

BW16.0288

Fusie Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen
Voorstel:
1. Een positieve zienswijze af te geven ten behoeve van de voorgenomen fusie tussen
woningbouwcorporatie Sprengenland Wonen en Woningstichting Brummen, conform brief met kenmerk
U16.01732.

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
7.

BW16.0266

Werkplan jeugd- en jongerenwerk
Conform besloten
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de toekomstvisie jeugd- en jongerenwerk van de Stichting Welzijn Brummen en te
besluiten deze visie onderdeel uit te laten maken van het onderzoek naar de samenwerking tussen
gemeente en de Stichting Welzijn Brummen;
2. Het werkplan jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Brummen goed te keuren en vast te stellen, waarmee
de Stichting Welzijn Brummen heeft voldaan aan de voorwaarde 1 onderdeel A van de beschikking
“resultaatafspraken 2016 gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen”.
3. Het bestuur van de Stichting Welzijn Brummen te informeren conform bijgaande concept-brief.
Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.

8.

BW16.0303

Advies Commissie Toekomst beschermd wonen (rapport Dannenberg)
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het bijgevoegd rapport van de Commissie toekomst beschermd wonen
2. Dit rapport en de samenvatting ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
9.

BW16.0313

Bouw en woonrijp maken Koppelenburg Zuid
Conform besloten
Voorstel:
1. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.
2. De opdracht voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie Koppelenburg Zuid te Brummen te gunnen
aan De Liemers wegenbouw b.v.
3. De opdracht aan De Liemers wegenbouw b.v. contractueel overdragen aan GEM Koppelenburg-Zuid V.O.F.
Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
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Reg.nr.
BW16.0298

Onderwerp/voorstel

Beslissing

Definitieve jaarstukken 2015
Voorstel:
1. Kennis nemen van de wijzigingen in de jaarstukken ten opzichte van de vastgestelde concept jaarstukken
2015 ((BW16.0123)
2. Jaarstukken 2015 vaststellen met een positief resultaat ad € 1.520.389
3. De definitieve jaarstukken 2015 aan te bieden aan de Auditcommissie ter behandeling in de vergadering
van 26 april 2016
4. Bijgevoegd raadsvoorstel (RV16.0028) vast te stellen.

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.b.
11.

BW16.0316

Concept accountantsrapport 2015 Baker Tilly Berk accountants
Kennis nemen van:
1. de uitkomsten van de huidige stand van de controle door de accountant en het conceptaccountantsrapport
2015 ter kennisneming te sturen aan de raad.
Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.

Conform besloten

