
 

 

B&W-besluitenlijst van 10 oktober 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.  BW16.0730 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 4 oktober 2016 

Voorstel: 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 

 

2.  BW16.0718 
 

Vaststelling wijzigingsplan Knoevenoordstraat 59 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het wijzigingsplan NL.IMRO.0213.BPBG700048-va01 Knoevenoordstraat 59 vast te stellen en deze daags 

na publicatie voor beroep zes weken er inzage te leggen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW16.0629 

 
Offerte Brummen Energie uitvoering Koersdocument Duurzame Energie Conform besloten 

Voorstel: 
1. Brummen Energie conform de offerte de volgende onderzoeken te gunnen:  
2. Haalbaarheidsonderzoek Collectieve benutting van publieke daken 
3. Verkennend onderzoek Zonne-energie in de Elzenbos 
4. Opstellen projectplan Energietafel 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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4.  BW16.0729 
 

Verlenging raamovereenkomsten Wmo, Jeugd en MO/BW 2017 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De krachtens artikel 4.2 met ingang van 1 januari 2017 stilzwijgend te verlengen Raamovereenkomst 

Individuele voorzieningen Jeugd te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in de artikel 22.1 en 3.2 
van de Raamovereenkomst, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 1. 

2. De krachtens artikel 3.2 met ingang van 1 januari 2017 stilzwijgend te verlengen Raamovereenkomst 
Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 21.1 en 
2.2, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 2. 

3. De krachtens artikel 3.2 met ingang van 1 januari 2017 stilzwijgend te verlengen Raamovereenkomst 
Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen GGZ 2015 te wijzigen met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 21.1 en 2.2, overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
bijlage 3. 

4. Met de reeds gecontracteerde aanbieders (zzp-ers) in het kader van de hiervoor vermelde overeenkomsten 
per 1 januari 2017 een overeenkomst aan te gaan in het kader van de Wet DBA (Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelatie), overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 4. 

5. Mandaat te verlenen aan wethouder B.M.Y. (Trix) van der Linden, bestuurlijk trekker van de jeugdregio 
Midden-IJssel/Oost-Veluwe voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van de Wet DBA met nieuw 
toe te treden aanbieders Jeugd (zzp-ers). 

6. Mandaat te verlenen aan wethouder P. Blokhuis voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van de 
Wet DBA met nieuw toe te treden aanbieders WMO en MO/BW(zzp-ers). 

7. De contracten voor de bovenregionale specialistische jeugdhulp vast te stellen. 
8. De bovenregionale betalingsregelingen met Ambiq, Leger des Heils, Lijn5 en Trias te continueren. 
9. De academische functie bij Karakter in te kopen voor een bedrag van € 21.761,-. 
10. Het contract voor het multifunctioneel centrum met Karakter voor 2017 te continueren. 
11. Een bedrag van € 15.124,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van spoedeisende zorg door 

Jeugdbescherming Gelderland. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
5.  BW16.0713 

 
Zienswijze gemeente voor streekindeling van lokale omroepen nieuwe stijl in de regio Stedendriehoek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Aan Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) kenbaar te maken dat de gemeente 

Brummen de voorkeur uitspreekt voor de streekindeling: “Alternatief 24-1 Stedendriehoek 2”. 

 
6.  BW16.0716 

 
Vaststelling budgetsubsidie bibliotheekwerk 2015 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Budgetsubsidie 2015 voor bibliotheekwerk in de gemeente Brummen vast te stellen op € 375.213,-. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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7.  BW16.0686 

 
Evenementensubsidie Bikers & Burgers Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bikers & Burgers een subsidie toe te kennen en vast te stellen van € 735,00 voor het organiseren van het 

motoren-evenement Bikers & Burgers op het Stuijvenburchplein. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
8.  BW16.0611 

 
Tijdelijke huurovereenkomst De Plu Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een intern deel van het gebouw De Plu te Eerbeek voor een periode van maximaal 2 jaar, ingaande 1 

september 2016 en eindigend op 31 augustus 2018, te verhuren aan de Stichting Bibliotheek Gemeenten 
Brummen & Voorst. 

 

 
 


