
 

 

B&W-besluitenlijst van 19 juli 2016, nr.  29  OPENBAAR 
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : H.J..van der Vliert (loco) 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw (afwezig) 
Weth. III: L. Tuiten (afwezig) 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1. BW16.0522 

 
Tegemoetkoming planschade Meengatstraat 27 te Brummen Conform besloten. 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. betreffende de aanvraag om vergoeding van 

schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro van de eigenaar van de woning Meengatstraat 27 te Brummen; 
2. Op basis van dit advies de schadevergoeding toe te kennen van € 6.800,00 en dit bedrag te vermeerderen 

met de wettelijke rente vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in de planschade door ons is 
ontvangen. 

 
2. BW16.0453 

 
Tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 50 te Brummen Conform besloten. 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. betreffende de aanvraag om vergoeding van 

schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro van de eigenaar van de woning Meengatstraat 50 te Brummen; 
2. Op basis van dit advies de schadevergoeding toe te kennen van € 2.900,00 en dit bedrag te vermeerderen 

met de wettelijke rente vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in de planschade door ons is 
ontvangen. 

 
3. BW16.0536 

 
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. 
 
 

4. BW16.0520 
 

Verkoop perceelsgedeelte grond aan de Kranenkampseweg te Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het perceelsgedeelte grond, plaatselijk bekend Kranenkampseweg te Brummen, kadastraal bekend 

gemeente Brummen, sectie I, nummer 179 (ged.) zoals aangegeven op de kaart met kenmerk INT16.2096, 
te verkopen. 

 
5. BW16.0521 

 
Effecten gemeentefondsuitkering mei circulaire 2016 Conform besloten. 
Voorstel: 
1. Het effect voor de uitkeringsjaren 2015 t/m 2016 betrekken bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage 



Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  

-2-

2016; 
2. Het effect voor de uitkeringsjaren 2017 t/m 2020 betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 

2017-2020; 
3. Deze adviesnota ter kennisneming te sturen aan de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 
- Raad t.k.n. 
 

6. BW16.0542 
 

Energieprestatieonderzoek gemeentelijk vastgoed Conform besloten. 
Voorstel: 

1. In te stemmen met het laten uitvoeren van een drietal Energie Prestatie Adviezen (EPA) voor de 
gebouwen sporthal De Bhoele, Gemeentehuis Brummen (enkel verbeteradvies, energielabel is al 
afgegeven) en sporthal/zwembad Rhienderoord. 

2. De kosten voor het laten uitvoeren van de 3 EPA’s te voldoen uit de duurzaamheidsreserve. 

Vervolgprocedure: 
- Raad t.k.n. 

    
    
    
    
 


