
 

 

B&W-besluitenlijst van 26 januari 2016, nr. BW16.0067   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.  BW16.0041 

 
NIET OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 19 januari 2016 

Conform vastgesteld 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW16.0004 

 
Kap gemeentelijke bomen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning voor het vellen van 18 vergunning plichtige 

bomen 
2. In te stemmen met het vellen van 4 niet vergunning plichtige gemeentelijke bomen 

 
3.  BW15.1011 

 
Opheffing pilot Ambachtstraat Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de handtekeningenactie van de lokale ondernemers; 
2. Kennis te nemen van de resultaten uit de enquête “Pilot rijrichting Ambachtstraat”;  
3. De “pilot rijrichting Ambachtstraat” Brummen op te heffen; 
4. Bewegwijzering vanuit De Engelenburgerlaan richting de parkeervoorzieningen aan de  Burgemeester 

Dekkerstraat te plaatsen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW16.0033 

 
Effecten decembercirculaire 2015 Gemeentefondsuitkering Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het effect voor de uitkeringsjaren 2014 en 2015 betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2015; 
2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2016 betrekken bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2016; 
3. Het besluit ter kennisname sturen aan de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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5.  BW16.0040 
 

Openbare ruimte naamgeving plan Elzenbos deelgebied 2 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De volgende namen te geven aan de nieuw te creëren openbare ruimten in het plan Elzenbos deel- 

gebied 2 fase 1: 1) Hooimate, 2) Korte Zand, 3) Zilverschoon, 4) Zwanenbloem; 
2. De volgende namen te geven aan de nieuw te creëren openbare ruimten in het plan Elzenbos deel- 

gebied 2 fase 2: 1) Het Veengat, 2) Hoornbloem, 3) Zaagblad. 

 
6.  BW16.0053 

 
Fietsknooppuntennetwerk Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het advies van de ambtelijke werkgroep ‘Fietsknooppunten Veluwe’; 
2. De samenwerking met betrekking tot het Fietsknooppuntennetwerk Veluwe voor een nieuwe periode van vijf 

jaar te bestendigen en hiervoor de overeenkomst “Fietsknooppuntensysteem Veluwe 2016” te 
ondertekenen; 

3. De gemeente Apeldoorn en Ermelo aan te wijzen als coördinator als bedoeld in artikel 2 van de 
overeenkomst; 

4. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een positieve intentie uit te spreken voor 
optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem en hiervoor nadere voorstellen af te wachten; 

5. Voor 2016 eenmalig de reguliere bijdrage te verdubbelen ten behoeve van digitalisering van het netwerk en 
ten behoeve van de voorbereiding voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls/optimalisatie. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW16.0038 

 
Tegemoetkoming planschadevergoeding Loenenseweg 142 - 144 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 142 - 144 te Eerbeek, 
2. Op grond van dit advies de schadevergoeding toe te kennen van € 3.400,00 en dit bedrag te vermeerderen 

met de wettelijke rente vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door ons is 
ontvangen. En het terugbetalen van het betaalde drempelbedrag van € 300,00. 

 
8.  BW16.0034 

 
Resultaatafspraken 2016 Gemeente Brummen - Stichting Welzijn Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De resultaatafspraken 2016 tussen de gemeente Brummen en Stichting Welzijn Brummen zoals 

opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 Gemeente Brummen – 
Stichting Welzijn Brummen” vast te stellen, onder voorwaarde dat het College op uiterlijk 01 april een 
aangepast werkplan Talenthouse door Stichting Welzijn Brummen krijgt aangeboden en in april 2016 een 
aangepast werkplan Talenthouse door het College wordt goedgekeurd en vastgesteld; 

2. aan Stichting Welzijn Brummen, conform de “beschikking Resultaatafspraken Gemeente Brummen – 
Stichting Welzijn Brummen (U16.0069)” een subsidie van € 790.000 te verlenen voor de realisatie van de 
resultaatafspraken 2016 onderdeel 1 tot en met 11 in de uitvoeringsovereenkomst en de 
“Resultaatafspraken 2016 gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen” onder voorwaarde dat  
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a. het College op uiterlijk 01 april 2016 een aangepast werkplan Talenthouse door Stichting Welzijn 
Brummen krijgt aangeboden en in april 2016 een aangepast werkplan Talenthouse wordt goedgekeurd en 
vastgesteld; 
b. het bestuur van Stichting Welzijn Brummen de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 
Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen” ondertekent; 

3. aan Stichting Welzijn Brummen, conform de “beschikking Resultaatafspraken Gemeente Brummen – 
Stichting Welzijn Brummen (U16.0069)”, een subsidie van € 125.000 te verlenen voor  
a. het verzorgen van het werkgeverschap voor de sportcombinatiefunctionarissen à 1,7 FTE  
conform de resultaatafspraken zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 
2016 Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen”; 
b. het verzorgen van het werkgeverschap voor de cultuurcombinatiefunctionaris à 0,8 FTE gedurende het 
jaar 2016 conform de resultaatafspraken zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de 
“Resultaatafspraken 2016 Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen”; onder voorwaarde dat het 
bestuur van Stichting Welzijn Brummen de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 
Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen” ondertekent. 

4. Voor de periode 01.01.2016 tot 01.07.2016 aan Stichting Welzijn Brummen, conform de “beschikking 
Resultaatafspraken Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen (U16.0069)”, een tijdelijke 
incidentele extra subsidie te verlenen van € 10.000 voor  
a. het verzorgen van het werkgeverschap voor de sportcombinatiefunctionarissen à 1,7 FTE conform de 
resultaatafspraken zoals opgenomen de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 
Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen”; 
b. het verzorgen van het werkgeverschap voor de cultuurcombinatiefunctionaris à 0,8 FTE conform de 
resultaatafspraken zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 
Gemeente Brummen – Stichting Welzijn Brummen”; onder voorwaarde dat het bestuur van Stichting Welzijn 
Brummen de uitvoeringsovereenkomst en de “Resultaatafspraken 2016 Gemeente Brummen – Stichting 
Welzijn Brummen” ondertekent. 

5. Het financieel subsidieverzoek à € 27.091 in de aangepaste offerte combinatiefunctionarissen af te wijzen; 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 


