
 

 

B&W-besluitenlijst van 12 januari 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.  BW16.0006 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 5 januari 2016 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 

Conform vastgesteld 

2.  BW15.1050 
 

Vaststellen beloningsregeling Conform vastgesteld 

Voorstel: 
1. De beloningsregeling gemeente Brummen vast stellen als nieuwe regeling voor de gemeente Brummen.  
2. De huidige ‘Bezoldigingsregeling gemeente Brummen’ zoals vastgesteld op 21 februari 2006 te laten 

vervallen.  
3. Het collegeadvies, BW15.0992, met daarbij behorende regeling, INT15.3188, in te trekken 

 
3.  BW15.1047 

 
Rapportage businesscase uitbesteden belastingen en invorderingen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Voor uitvoering van belastingen en invorderingen te kiezen voor scenario 1c “belastingen zelf doen en 

invorderingen uitbesteden”. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW15.1039 

 
Tegemoetkoming planschade Ringlaan 3 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 Ringlaan 3 te Eerbeek. 
2. Op grond van dit advies de aangevraagde tegemoetkoming in planschade toe te kennen van € 4.400,00 en 

dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum ontvangst van de aanvraag (9 juli 2015) 
tot de dag van uitbetaling 
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5.  BW16.0005 
 

Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de uitgangspuntennota 2017 GGD NOG 
2. In te stemmen met het Raadsvoorstel uitgangspuntennota 2017 GGD NOG 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
6.  BW15.0964 

 
Heroverweging trouwlocaties Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen de Bronckhorst Hoeve met ingang van 1 januari 2016 aan te wijzen als vaste 

trouwlocatie. 
2. De raad voor te stellen de gemeentewinkel in het Tjark Riks Centrum te Eerbeek aan te wijzen als huis der 

gemeente. 
3. De raad voor te stellen de bevoegdheid tot het aanwijzen van vaste trouwlocaties te delegeren aan het 

college. 
4. Een overeenkomst aan te gaan met De Bronckhorst Hoeve over de beschikbaarheid als trouwlocatie.  
5. Onder voorbehoud van delegatie van de bevoegdheid door de raad, de criteria voor het vaststellen van 

trouwlocaties vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
7.  BW16.0002 

 
Subsidiebeleidsregel algemene voorzieningen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Vanuit de subsidiebeleidsregel ‘algemene voorzieningen Wmo 2015’ een bedrag te bestemmen van 

maximaal € 20.000,00 als stimuleringsbijdrage voor maximaal 10 kleinschalige lokale initiatieven; 
2. De stimuleringsbijdrage kan eenmalig worden aangevraagd en bedraagt maximaal € 2.000,00 per 

organisatie 
3. De eenmalige bijdrage van maximaal €2000,00 gelijktijdig te verlenen en vast te stellen 
4. Voor het verstrekken van de eenmalige bijdrage artikel 6 lid 4 uit de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 

toe te passen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
8.  BW15.1021 

 
Planschadetegemoetkoming Loenenseweg 127 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland B.V. betreffende de aanvraag om vergoeding van schade 

als bedoeld in artikel 6.1 Wro van de eigenaar van de woning Loenenseweg 127 te Eerbeek, 
2. Op grond van dit advies de schadevergoeding toe te kennen van € 4.840,00 en dit bedrag te vermeerderen 

met de wettelijke rente vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door ons is 
ontvangen. 
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9.  BW15.0838 

 
Verkoop perceel bos aan de Imboschweg te Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het perceel bos, kadastraal bekend gemeente Hall, sectie D, nummer 358, groot 1.39.70 ha, gelegen aan 

de Imboschweg te Eerbeek, te verkopen. 

 
10.  BW16.0001 

 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brummen, Stationsweg ong. Conform besloten 

Voorstel: 
1. op grond van artikel 110a Wet Geluidhinder (railverkeerslawaai) voor de bouw van 4 woningen een 4-tal 

hogere waarden vast te stellen, conform het akoestisch onderzoek (bijlage 1 bij de toelichting van 
bestemmingsplan ‘Brummen, Stationsweg ong.’); 

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

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
 


