
 

 

B&W-besluitenlijst van 21 juni 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.  BW16.0455 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 14 juni 2016 

Voorstel: 

 
 

Conform vastgesteld 

2.  BW16.0423 
 

Verkoop groenstrook naast Loenenseweg 67 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een reststrook groen, groot ca 100 m2, naast Loensenseweg 67 en onderdeel van kadastraal perceel Hall 

E 6315 te verkopen aan de aangrenzende eigenaar. 

 
3.  BW16.0429 

 
Vaststellen budgetsubsidie 2015 Culturele Stichting Conform besloten 

Voorstel: 
1. De definitieve budgetsubsidie 2015 aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen vast te stellen 

op € 27.602,-- (inclusief indexering). 

 

 
4.  BW16.0460 

 
Personeels- en salarisadministratie Conform besloten 

Voorstel: 
1. Vanaf 1 oktober 2016 een personeels– en salarisadministratie (PSA) in eigen beheer te voeren door een 

een dienstverleningscontract aan te gaan met Raet. 
2. Een eenmalige investering te plegen ten behoeve van de HR basis op orde. 
3. Vanaf 1 oktober 2016 het budget dat gebruikt wordt voor het extern uitvoeren van de salarisadministratie 

om te zetten in eigen formatieruimte voor een salarisadministrateur voor  18 uur per week. 

 
5.  BW16.0463 

 
Aanvraag evenementen subsidie 2016 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De Stichting MadyEvents Brummen éénmalig een subsidie toe te kennen en vast te stellen van € 250,00 

voor de Waterdag 2016. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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6.  BW16.0438 
 

Breedband Buitengebied Conform besloten 

Voorstel: 
1. Om ten behoeve van de aanleg van glasvezel in het buitengebied eenmalig af te wijken van de algemene 

verordening ondergrondse infrastructuur; 
2. in te stemmen met het ondertekenen van het convenant met CIF om te komen tot de aanleg van glasvezel 

in het buitengebied; 
3. In het convenant een opschortende voorwaarde te laten opnemen dat de raad moet instemmen met het 

eenmalig afwijken van de Legesverordening 2005; 
4. Wethouder Tuiten te machtigen namens de gemeente Brummen dit convenant te ondertekenen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 


