
 

 

B&W-besluitenlijst van 27 juni 2017, nr.   OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J. Pierik 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW17.0359 

 
Burgemeestersnota: Machtiging vertegenwoordiging gemeente bij de aandeelhoudersvergadering 
Leisurelands 22 juni 2017 

Conform voorstel 

Voorstel: 
1. Burgemeestersbesluit d.d. 22 juni 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
2.  BW17.0365 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 20 juni 2017 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

 
3.  BW17.0351 

 
Ontwerp bestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven Conform besloten 

Voorstel: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven en dit ontwerpbestemmingsplan 

gedurende zes weken ter inzage te leggen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW16.0212 

 
Wijziging informatievoorziening in de openbare ruimte Conform besloten 

Voorstel: 
1. Twee tot drie plattegrondkasten vervangen door digitale informatieborden, waarop zowel berichten als 

reclame getoond worden. De overige vier tot vijf plattegrondkasten vervangen door eigentijdse 
plattegrondkasten; 

2. Het contract met de exploitant (Suurland Outdoor) van de huidige plattegrondkasten voort te zetten; 
3. De huidige 5 gele evenementenborden te verwijderen en de bruikleenovereenkomst met de leverancier die 

deze bestikkert (De Goede) op te zeggen.  
4. De regie over de tekstpanelen van de digitale informatieborden bij Communicatie te leggen. 
5. De kosten van de plaatsing van de digitale borden te dekken uit de budgetten Openbare Orde en Veiligheid, 

Recreatie en Toerisme en Onderhoud Wegen. 
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5.  BW17.0344 

 
Duurzaamheidslening Conform besloten 

Voorstel: 
1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad een Duurzaamheidslening voor verduurzamende 

maatregelen aan woningen in te stellen voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren, 
2. Onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente 

Brummen in oktober 2017 te starten met deze Duurzaamheidslening, 
3. Voor de uitvoering van de Duurzaamheidslening €1.000.000 onder te brengen bij Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, tijdelijk voor 10 jaar in te zetten voor deze Duurzaamheidslening 
4. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad, 
5. De raad de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Brummen vast te laten stellen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
6.  BW17.0357 

 
Gelders aanbod laadinfrastructuur Conform besloten 

Voorstel: 
1. Provincie Gelderland te machtigen en mandaat te verlenen om de openbare Europese aanbesteding te 

organiseren ten behoeve van en namens alle deelnemende gemeenten, voor het aangaan van een 
concessieovereenkomst met één marktpartij die zorg draagt voor het realiseren en exploiteren van 
openbare laadpalen in de gemeente.  

2. de provincie te machtigen en mandaat te verlenen om namens de gemeente het contractmanagement met 
de marktpartij te voeren gedurende de looptijd van de overeenkomst (10 jaar). 

3. de provincie volmacht te verlenen om namens de gemeente Brummen voor de financiering van de 
aanbesteding een beroep te doen op de Green Deal ‘Publiek Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ 
en hiervoor een bestuursovereenkomst aan te gaan met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO); 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW17.0255 

 
Stimuleringslening Conform besloten, met dien verstande 

dat aanvragen voor leningen die hoger 
zijn dan € 30.000 niet in mandaat worden 
afgehandeld maar ter besluitvorming aan 
het college worden voorgelegd. 

Voorstel: 
1. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad een Stimuleringslening voor verduurzamende maatregelen 

aan (woon)gebouwen in te stellen voor eigenaren/gebruikers en Verenigingen van Eigenaren.  
2. Onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de Verordening Stimuleringslening gemeente 

Brummen in oktober 2017 te starten met deze Stimuleringslening 
3. Voor de uitvoering van de Stimuleringslening € 500.000 onder te brengen bij Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente, tijdelijk voor 10 jaar in te zetten voor deze Stimuleringslening 
4. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad 
5. De raad de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen vast te laten stellen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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