
 

 

B&W-besluitenlijst van 24 januari 2017, nr.   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.  BW17.0048 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 17 januari 2017 

Conform vastgesteld 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW17.0017 

 
Bezwaar uitbreiding Deka-markt Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Deka-markt in Eerbeek 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de bezwaarschriften. 

 
3.  BW17.0042 

 
Verkoop perceel grond Arnhemsestraat Brummen perceel H 2885 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het perceel Brummen H 2885, gelegen aan de Arnhemsestraat te Brummen, groot 1.270 m2 te verkopen. 

 
4.  BW16.0845 

 
Verkoop snippergroen Offenbachstraat 78 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een reststrook groen, groot ca 129 m2, nabij de Offenbachstraat 78 en onderdeel van kadastraal perceel 

Hall E 7294 te verkopen aan de aangrenzende eigenaar voor een koopsom van € 6.450,-. 

 
5.  BW17.0035 

 
Benoeming stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen en wijzigen stemlokalen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De stemlokalen aan te wijzen zoals vermeld op bijgaande lijst, die met betrekking tot 2 stemlokalen is 

gewijzigd ten opzichte van de vorige verkiezingen; 
2. De op bijgaande lijst vermelde personen te benoemen tot respectievelijk voorzitter, lid en plaatsvervangend 

lid van een stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 
maart 2017. 

3. De vergoeding voor de plaatsvervangende leden vast te stellen op € 30,-. 
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6.  BW17.0062 
 

Beslissing op bezwaar inzake weigering tegemoetkoming in planschade Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaren gericht tegen het besluit van 4 januari 2016 (verzonden 5 januari 2016) ontvankelijk te 

verklaren; 
2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 4 januari 2016 (verzonden 5 januari 2016) ongegrond te 

verklaren en het primaire besluit in stand te laten. 

 
7.  BW17.0036 

 
Management letter 2016 accountant Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de management letter 2016 en de hierin opgenomen managementreactie vast te 

stellen. 
2. Dit besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
8.  BW17.0032 

 
Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis NOG en lokale teams Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis NOG en de lokale teams 

 
9.  BW17.0023 

 
Vaststellen Verordening Jeugdhulp 2017 na inspraak Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de aangebrachte wijzigingen in de Verordening Jeugdhulp gemeente Brummen 2017 

naar aanleiding van de inspraak; 
2. In te stemmen met de voorliggende Verordening Jeugdhulp gemeente Brummen 2017; 
3. De Verordening Jeugdhulp 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
10.  BW17.0058 

 
Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Evenementen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bijgaand wijzigingsbesluit Subsidieregeling Evenementen vaststellen. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
11.  BW17.0034 

 
Marktplein 18 te Brummen, omgevingsvergunning 'rookruimte' Conform besloten 

Voorstel: 
1. Medewerking te verlenen aan de ingediende Wabo-aanvraag ten behoeve van het legaliseren van een 

bouwwerk (rookruimte) naast het pand Marktplein 18 te Brummen middels het verlenen van een tijdelijke 
omgevingsvergunning (voor de activiteiten ‘strijdig gebruik’, ‘bouwen’ en ‘monument’) met een 
instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar. 
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