
 

 

B&W-besluitenlijst van 17 januari 2017, nr.    OPENBAAR  
  
Leden  
Burg. : A.J. van Hedel 
Secr. : M. Klos 
Weth. I: E.M. van Ooijen 
Weth. II: J.B. Paauw (afw.) 
Weth. III: L. Tuiten 
  

 
Vlgnr Reg.nr.   Onderwerp/voorstel Beslissing  
1.  BW17.0018 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 10 januari 2017 
 

Conform vastgesteld 

2.  BW17.0031 
 

Burgemeestersnota:Wijziging Regeling Regio Stedendriehoek Conform voorstel 

Voorstel: 
1. Burgemeestersbesluit d.d. 16 januari 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
3.  BW17.0007 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Sweelinckstraat 30 Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het besluit met het documentnummer BW16.0917 van 20 december 2016 in te trekken.  
2. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. betreffende de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening namens de eigenaren van de woning 
Sweelinckstraat 30 te Eerbeek. 

3. Op basis van dit advies de schadevergoeding toe te kennen van € 1.760,00 en dit bedrag te vermeerderen 
met de wettelijke rente vanaf de datum dat de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door ons is 
ontvangen en de redelijk gemaakte deskundigen kosten. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW16.0805 

 
Begroting 2017 Stichting Archipel Conform besloten 

Voorstel: 
1. Door middel van bijgaande brief (kenmerk U16.05792) Stichting Archipel te informeren dat er geen 

zienswijze op de begroting 2017 ingediend wordt. 
2. Kennisnemen van de rapportages leerlingendaling Zutphen, Voorst en Brummen. 
3. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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5.  BW17.0013 

 
Evenementensubsidie Conform besloten 

Voorstel: 
1. In afwijking van de Subsidieregeling Evenementen voor de nieuwe organisatie van het Pinksterfestival een 

voorschotsubsidie beschikbaar te stellen van € 3.750,00. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW17.0001 

 
Geluidsmaatregelen langs het spoor Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijze en in te stemmen met de reactie hierop 
2. De raad voorstellen de aanvulling op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit ‘Geluidmaatregelen langs het spoor’ 

november 2016 vast te stellen 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
7.  BW17.0015 

 
Gewijzigd vast stellen bestemmingsplan "Gasleiding buitengebied noordoost Brummen" Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het bestemmingsplan “Gasleiding buitengebied noordoost Brummen” gewijzigd vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
8.  BW17.0028 

 
Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek Conform besloten 

Voorstel: 
1. om, onder voorwaarde van toestemming van de raad, aan de Regeling Stedendriehoek een nieuw artikel 

toe te voegen op grond waarvan de deelnemende gemeenten ervoor zorg dragen dat de Regio 
Stedendriehoek altijd over voldoende financiële middelen beschikt en de nummering van de regeling hierop 
aan te passen. 

2. De raad voor te stellen de regeling Regio Stedendriehoek aan te passen conform het voorstel van de regio 
(kenmerk 17.00371). 

3. De raad voor te stellen het college en de burgemeester toestemming te verlenen de Regeling 
Stedendriehoek te wijzigen conform het voorstel van de regio (kenmerk 17.000371). 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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9.  BW17.0030 
 

Effecten circulaire december 2016 Gemeentefondsuitkering Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het effect voor de uitkeringsjaren 2015 en 2016 te betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2016; 
2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2017 te betrekken bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2017; 
3. Het effect voor de uitkeringsjaren 2018 t/m 2020 te betrekken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 

2018-2021, c.q. de Perspectiefnota 2017; 
4. Het besluit ter kennisneming te sturen aan de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
10.  BW17.0027 

 
Inkoop maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen Wmo/Jeugdzorg Conform besloten 

Voorstel: 
1. als uitgangspunt te kiezen dat de maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen binnen het sociaal 

domein per 2019 in regionaal verband integraal worden ingekocht 
2. als Brummen daaraan mee te doen voor de domeinen Jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke 

Opvang/Beschermd Wonen GGZ 
3. in te stemmen met de projectbegroting en de verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeenten 
4. Voor het jaar 2018 voor het domein Jeugdhulp de bovenregionale specialistische jeugdhulp opnieuw 

inkopen en een traject doorlopen om te komen tot doorontwikkeling van de specialistische J-GGz 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 


