
 

 

B&W-besluitenlijst van 12 september 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.  BW17.0502 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 5 september 2017 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

 
2.  BW17.0488 

 
Minima-inzet kinderen via Fashioncheque Conform besloten 

Voorstel: 
1. In het najaar van 2017 aan alle minderjarige kinderen uit gezinnen die via de stichting TinekeHut een 

kerstpakket ontvangen, een Fashioncheque te verstrekken ter waarde van € 75,-. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW17.0487 

 
Commitment Adviespunt Aanbesteden Stedendriehoek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het commitmentdocument met Bouwend Nederland betreffende het Adviespunt Aanbesteden te 

ondertekenen. 

 
4.  BW17.0497 

 
Inkoop hulpmiddelen Wmo Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het huidige contract met Welzorg voor de Wmo hulpmiddelen op te zeggen op basis van artikel 2.2 uit de 

raamovereenkomst. 
2. Het huidige contract met Welzorg voor de Wmo hulpmiddelen daarbij te verlengen tot uiterlijk 1 oktober 

2018 op basis van artikel 2.3 uit de raamovereenkomst ten behoeve van een nieuwe aanbesteding.  
3. Een nieuwe aanbesteding te starten voor de Wmo hulpmiddelen voor een nieuwe contractperiode vanaf 

uiterlijk 1 oktober 2018 en deze samen met de gemeenten in de regio Stedendriehoek voor te bereiden en 
uit te voeren.  

4. De notitie aanbesteding hulpmiddelen 2018 vast te stellen als basis voor de aanbesteding hulpmiddelen 
Wmo en te gebruiken als input voor de marktconsulatie en een adviesaanvraag aan de Wmo-raad. 

5. Gezamenlijk met de andere gemeenten een projectleider en inkoopexpert in te schakelen en de kosten 
daarvan onderling te verrekenen. 

6. De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde memo en de notitie aanbesteding hulpmiddelen 2018. 

Vervolgprocedure: 
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- Raad t.k.n. 

 
5.  BW17.0417 

 
Ondersteunen bewonersinitiatief Landschapsnetwerk Brummen voor het opzetten van een lokaal 
voedselnetwerk 

Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het initiatief van het Landschapsnetwerk Brummen om een lokaal voedselnetwerk op te 

zetten voor gemeente Brummen en omstreken. 
2. Hiervoor een POP3 subsidie van €30.000,- aan te vragen bij de provincie Gelderland 
3. Happyland opdracht te geven voor het schrijven van de subsidie aanvraag en als uitvoerende partij voor de 

rol van voedselcoördinator. 

 

 

 
 


