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Leden
Burg.
:
Secr.
:
Weth. I:
Weth. II:
Weth. III:

A.J. van Hedel
M. Klos
E.M. van Ooijen
J.B. Paauw
L. Tuiten

Vlgnr
1.

Reg.nr.
BW16.0575

2.

BW16.0666

3.

NIET OPENBAAR

BW16.0662

Onderwerp/voorstel

Beslissing

Burgemeestersnota:Aanlijn-, muilkorf- en chipgebod
Voorstel:
Burgemeestersbesluit d.d. 13 september 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Conform voorstel

NIET OPENBAAR
B&W-besluitenlijst van 13 september 2016
Voorstel:
Aandeelhoudersovereenkomst LeisureLands
Voorstel:
1. In te stemmen met bijgevoegde concept-aandeelhoudersovereenkomst en overgaan tot ondertekening

Conform vastgesteld

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
4.

BW16.0534

Beleef het Apeldoornskanaal
Voorstel:
1. In te stemmen met een jaarlijkse cofinancieringsbijdrage van € 0,14 per inwoner ten behoeve van een
gebiedsmakelaar voor het project Beleef het Apeldoorns Kanaal

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
5.

BW16.0660

Programmabegroting 2017-2020
Voorstel:
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De conclusies van de tussentijdse herbeoordeling van de hoogte van de bestemmingsreserves per eind
2016 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve “Ruimte voor Eerbeek” in te stellen met een maximale omvang van € 500.000;
3. De bestemmingsreserves “Ligt op Groen” en “Duurzaamheidsprojecten” per eind 2016 samen te voegen;
4. De jaarschijf 2017 van de programmabegroting 2017-2020 als geheel vast te stellen en de jaarschijven
2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen;
5. De subsidieplafonds voor 2017 vast te stellen conform bijlage 2 bij de programmabegroting 2017-2020;

Conform besloten

-2Vlgnr

Reg.nr.

Onderwerp/voorstel

Beslissing

6. De methodiek voor bepaling van de omvang van de overhead, zoals in Paragraaf A bij de
programmabegroting 2017-2020 is opgenomen, vast te stellen als de door Brummen jaarlijks toe te passen
systematiek vanaf het jaar 2017;
7. De na te streven omvang van de vrije reserve te bepalen op 40% van de weerstandsreserve.
Vervolgprocedure:
- Raad t.b.
6.

BW16.0550

Principestandpunt C-paper Eerbeek
Voorstel:
1. In principe mee te werken aan de tijdelijke vestiging van C-paper in het pand Stationsplein 5a te Eerbeek;
2. Een bedrag van maximaal € 10.000 investeren in het achterstallig onderhoud van het pand om het gebruik
mogelijk te maken;
3. In te stemmen met een huur van € 200 per maand (excl. overige lasten);
4. Mee te werken middels de afgifte van een omgevingsvergunning met toepassing van de Bor (art. 4,
onderdeel 9 Bijlage II), mits aan alle vereisten wordt voldaan;
5. Geen parkeereisen op te leggen;
6. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad.

Conform besloten

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
7.

BW16.0642

Aanschaf nieuwe bedrijfswagens
Voorstel:
1. Over te gaan tot de vervanging van twee kleine bedrijfswagens door breder inzetbare aardgasaangedreven
exemplaren en hiervoor in 2017 een extra budget van €11.000,- ter beschikking te stellen, bovenop de
vervangingsinvestering zoals opgenomen in de begroting voor 2017.
2. In 2017 over te gaan tot de aanschaf en inrichting van een klein aardgasvulstation op de gemeentewerf en
hiervoor €8.000,- ter beschikking te stellen.

Conform besloten

8.

BW16.0663

Verlenen van mandaat
Voorstel:
1. Aan onderzoeksbureau King mandaat te verstrekken om de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek
(CEO) Wmo te publiceren op de website www.waarstaatjegemeente.nl

Conform besloten

9.

BW16.0680

Overname investering in de veldaccommodatie van Eerbeekse Boys
Voorstel:

Conform besloten

1. De investeringen van Eerbeekse Boys in de voetbalaccommodatie (veld 1, 3 en 5) op sportpark De
Veldkant over te nemen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar stelt.
2. De gemeenteraad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 407.336 beschikbaar te stellen

Vervolgprocedure:

-3Vlgnr

Reg.nr.

Onderwerp/voorstel

- Raad t.b.

Beslissing

