
 

 

B&W-besluitenlijst van 13 september 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.  BW16.0646 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 6 september 2016 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

 
2.  BW12.0233 

 
Gewijzigde situatie tankstation N348 – Kwazenboschweg Amigo duurzame multifuel Conform besloten 

Voorstel: 
1. in principe medewerking te verlenenin te stemmen met aan het aangepaste Amigo-plan d.d. 22-07-2016, 

met dien verstande dat initiatiefnemers instemmen met aanpassingen als bedoeld in beslispunt 3 en 
kanttekening 1 van deze adviesnota; 

2. te verzoeken om een nadere uitwerking van de aansluiting op de Kwazenboschweg; 
de aangepaste anterieure overeenkomst en de planschadeovereenkomst aan te passen omdat het plan 
inhoudelijk en de betrokken partijen gewijzigd zijn; 

3. vast te houden aan: 
a. de ‘houdbaarheidsdatum’ (10-12- 2016) van het eerdere principebesluit; 
b. de datum (01-04-2017) waarop de sanering van de tank uitgevoerd dient te zijn. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3. BW16.0498 

 
Breedband buitengebied Conform besloten 

Voorstel: 
1. Ten behoeve van de uitvoering en realisatie van een glasvezel netwerk in het buitengebied (onder 

voorbehoud van beslispunt 2.) de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen (AWR) toe te passen op de te heffen leges hiervoor. 

2. Het voornemen tot toepassing van de hardheidsclausule aan de gemeenteraad te zenden en de raad in de 
gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van uw college middels 
bijgevoegd raadsvoorstel 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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4.  BW16.0582 
 

2e bestuursrapportage 2016 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De 2e bestuursrapportage vast te stellen 
2. De 2e bestuursrapportage ter kennisneming te sturen naar de raad.  
3. Een tweetal investeringskredieten ter besluitvorming voor te leggen aan de raad 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
5.  BW16.0572 

 
Principeverzoek aanpassing bestemming naar Bedrijf voor caravanstalling, opslag en hondenpension Conform besloten 

Voorstel: 
1. Geen medewerking te verlenen aan functieverandering voor de bedrijfsactiviteiten in de gewenste omvang 

wegens te grote strijdigheid met het beleid en de juridische onhaalbaarheid. 
2. Initiatiefnemer de in 2.1 beschreven optie Bedrijf + Wonen voorleggen als enige mogelijke optie tot 

herbestemming en legalisatie. 
3. Indien initiatiefnemer met deze wijze van herbestemmen en de bijbehorende randvoorwaarden akkoord 

gaat  een vooroverleg met de provincie voeren waaruit zal moeten blijken of zij met deze oplossing in 
kunnen stemmen. Tot die tijd zal de handhaving niet doorgezet worden, tenzij een formeel 
handhavingsverzoek wordt ingediend. 

4. Indien initiatiefnemer niet met het beslispunt 2 in kan stemmen, zal handhaving doorgezet worden. 

 
6.  BW16.0645 

 
Klantmanagement Werk en Participatie binnen TVE Conform besloten 

Voorstel: 
1. toestemming te geven aan HRM tot gelijktijdige interne en externe werving van 3,8 FTE klantmanagers 

Werk en Participatie, 0,5 FTE administratieve ondersteuning en 0,5 FTE werkgeversdienstverlening 
“bemiddeling” voor de uitvoering binnen het Team Voor Elkaar ingaande 01.01.2017 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW16.0643 

 
Bezwaar omgevingsvergunning tijdelijke gronddepots Cortenoeverseweg 121 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaarschriften gericht tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van een viertal tijdelijke 

gronddepots op de locatie Cortenoeverseweg 121 te Brummen ontvankelijk verklaren; 
2. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

 

 
 


