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Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW16.0639 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 30 augustus 2016 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

 
2.  BW16.0433 

 
Ontwerpbestemmingsplan "Zorgcluster Philadelphia" Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Zorgcluster Philadelphia” met identificatienummer 

NL.IMRO.0213.BPBRELZ120002-on01. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Zorgcluster Philadelphia” met identificatienummer 

NL.IMRO.0213.BPBRELZ120002-on01 voor  zes weken ter inzage te leggen. 
3. Geen exploitatieplan op te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW16.0568 

 
Mantelzorgwaardering 2016 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de (onderstaande) invulling van de mantelzorgwaardering voor het jaar 2016 en hier een 

budget voor beschikbaar te stellen van € 31.290,-; 
2. Mantelzorgers te waarderen met een waardebon van € 75,- te besteden bij lokale winkeliers/ondernemers; 
3. In te stemmen met de criteria om als mantelzorger in aanmerking te komen voor de waardebon van €75,-; 
4. Mantelzorgers hiernaast te waarderen door het organiseren van een feestelijke middag rond 10 november 

2016, in het kader van de Dag van de Mantelzorg; 
5. Specifiek voor jonge mantelzorgers fundagen (diverse leeftijdscategorieën) te organiseren, indien mogelijk 

in regionaal verband; 
6. Uitgifte van het boek ‘Een warme jas’ aan mantelzorgers tot eind 2016, gekoppeld aan registratie bij het 

Knooppunt Mantelzorg Brummen; 
7. Het wederom vormgeven van de wensboom actie voor mantelzorgers eind 2016, onder de voorwaarde dat 

er vrijwilligers/stagiaires beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze actie aangezien deze erg 
arbeidsintensief is. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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4.  BW16.0483 

 
Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Brummen, Elzenbos deelgebied III west Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Visiedocument, Verkaveling en Beeldkwaliteit Brummen 

Elzenbos, deelgebied III west” als uitwerking van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Brummen (welstandsnota) 
en dit plan voor zes weken ter inzage te leggen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
5.  BW16.0484 

 
Herbestemming Vinkenweide naar wonen, vlindertuin en natuur Conform besloten 

Voorstel: 
1. Medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van recreatiecomplex De Vinkenweide door: 

a. de bouw van 1 landhuis t.v.v. de bedrijfswoning, ontsloten aan de Eerbeekseweg; 
b. het toevoegen van 4 vrijstaande woningen, ontsloten aan de Hammelerweg 
c. het realiseren van de vlindertuin, de natuurontwikkeling en het beekherstel als bijdrage te zien aan de 

kwaliteitsverbetering en als een toevoeging aan de recreatieve beleving van Brummen; 
2. In te stemmen met de aangeleverde financiële onderbouwing. Indien noodzakelijk/gewenst kunnen aan het 

landhuis twee wooncontingenten toegekend worden; 
3. In te stemmen met de basisopzet van de ruimteverdeling van landschappelijke inrichting, onder de 

voorwaarde dat meer ingespeeld wordt op de cultuurhistorie van het perceel en de omgeving (rechthoekige 
inrichting); 

4. Met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst aan te gaan waarin de uitgangspunten, de te doorlopen 
procedure, het kostenverhaal, onderlinge afspraken en andere zaken zullen worden vastgelegd. In de latere 
fase bij het conceptbestemmingsplan, zal een anterieure overeenkomst aangegaan worden en een 
planschadeovereenkomst. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW16.0640 

 
Toekenning Penning van Verdienste Conform besloten 

Voorstel: 
1. De gemeenteraad voorstellen de Penning van Verdienste van de gemeente Brummen toe te kennen aan 

Elis Ligtlee uit Eerbeek conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
7.  BW16.0641 

 
Huis aan Huiskrant "Samen Goed Voor Elkaar" Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de realisatie van een huis aan huiskrant “Samen Goed Voor Elkaar” 
2. Voor de realisatie van de huis aan huiskrant “Samen Goed Voor Elkaar” € 31.480.76 beschikbaar te stellen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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8.  BW16.0616 

 
NIET OPENBAAR  
Bezwaarschrift L. Kleverwal 

Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het bezwaarschrift van 29 mei 2016, ingediend door I. Worm, namens haar dochter L. Kleverwal, 

ontvankelijk te verklaren; 
2. Het bezwaarschrift van 29 mei 2016 ongegrond te verklaren. 

 

 
 


