
 

 

B&W-besluitenlijst van 3 oktober 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.  BW17.0541 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 26 september 2017 

conform vastgesteld 

Voorstel: 

 
2.  BW17.0509 

 
Implementatie AVG Conform besloten 

Voorstel: 
1. € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
3.  BW17.0529 

 
Principeverzoek duurzame recreatieunits Hallse Hull Conform besloten 

Voorstel: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 2 energieneutrale kleine recreatie-eenheden ter 

vervanging van de woning en opstallen aan de Rhienderensestraat 30 en het omzetten van de 
weidegronden in een recreatieve bestemming, onder de volgende voorwaarden: 
- de woning en opstallen aan de Rhienderensestraat 30 worden gesaneerd; 
- de landschappelijke kwaliteiten van het gebied 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW17.0504 

 
Gunning diensten aan Delta Conform besloten 

Voorstel: 
1. De uitvoering van groenonderhoud en het ruimen van zwerfvuil in de openbare ruimte met toepassing van 

artikel 2.24b van de Aanbestedingswet 2012 voor 2018 te gunnen aan Delta Werkt Zutphen; 
2. De uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen met toepassing van artikel 

2.24b van de Aanbestedingswet 2012 voor 2018 te gunnen aan Delta Werkt Zutphen; 
3. De postbezorging voor de gemeente voor 2018 enkelvoudig onderhands te gunnen aan Delta Werkt 

Zutphen. 
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5.  BW17.0552 

 
Voortgangsrapportage Koersdocument Duurzame Energie Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bijgevoegde voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda van het Koersdocument Duurzame 

Energie vast te stellen. 
2. De bijgevoegde voortgangsrapportage ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW17.0408 

 
Wijziging openingstijden gemeentehuis en servicepunt Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het nieuwe Servicepunt Eerbeek op maandag 30 oktober 2017 te openen; 
2. In te stemmen met de nieuwe openingstijden voor gemeentehuis en Servicepunt Eerbeek; 
3. Akkoord te gaan met een structurele formatie-uitbreiding van 1,3 fte  frontofficemedewerker B voor de 

bemensing receptie servicepunt Eerbeek. En hiervoor de loonsom 2018 e.v. met € 63.700 te verhogen. 
4. Akkoord te gaan met een toename van de inhuurkosten van € 15.000 in 2017 om de overgangsperiode 

naar een structurele bemensing te kunnen realiseren. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW17.0504 

 
Beleidsnota minima en schuldhulpverlening Conform besloten 

Voorstel: 
1. de Integrale nota ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen vast te 

stellen 
2. het Raadsvoorstel Integrale nota ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 

problemen vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
 


