
 

 

B&W-besluitenlijst van 12 december 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.  BW17.0712 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 5 december 2017 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

B&W-besluitenlijst van 5 december 2017 vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW17.0688 

 
Aanwijzing toezichthouder Wmo 2018 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen als toezichthoudend 

ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015  

2. De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland mandaat te verlenen om personen 
werkzaam bij of voor GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen als toezichthouder belast met het 
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

 
3.  BW17.0650 

 
Positieve gezondheid Conform besloten 

Voorstel: 
1. De samenwerkingsovereenkomst met de landelijke JOGG-organisatie met drie jaar te verlengen tot 1 

november 2020 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW17.0717 

 
Subsidieaanvraag 2017-2018 Samen Ontmoeten op de Mollenhof Conform besloten 

Voorstel: 
1. De Mollenhof in Oeken voor de periode 1 november 2017 tot 1 november 2018 subsidie te verlenen ter 

hoogte van €45.926,00. 
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5.  BW17.0715 

 
Verlenging regeling Generatiepact Conform besloten 

Voorstel: 
1. De looptijd van de Regeling Generatiepact te verlengen tot 1 januari 2019  
2. In het kader van strategisch HR-beleidsplan in 2018 een breder HR-instrument te ontwikkelen met 

betrekking duurzame inzetbaarheid en levensfase bewust personeelsbeleid, waarvan het Generatiepact – in 
welke vorm dan ook – onderdeel kan zijn  

3. De medewerkers, de OR en het GO te informeren. 

 
6.  BW17.0716 

 
Beslissing op bezwaar Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het bezwaarschrift van 9 oktober 2017 ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift van 9 oktober 2017 ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten. 

 
7.  BW17.0644 

 
Bezwaar omgevingsvergunning JOP in 't Goor Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren; 
2. De bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder zodanige 

aanpassing van de motivering dat de belangenafweging die heeft plaatsgevonden, beter inzichtelijk wordt 
gemaakt (zoals geadviseerd door de commissie voor de bezwaarschriften); 

3. Het ingediende verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
8.  BW17.0699 

 
Vestigen recht van opstal Pinbox Rabobank Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het plaatsen van een PINBOX van de Rabobank, op een 

gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie G, nummer 5794 (gedeeltelijk) ter 
hoogte van de Burgemeester Dekkerstraat 64, conform de overeenkomst opgenomen als bijlage 1. 

 
9.  BW17.0675 

 
Vaststellen verdeling subsidieplafonds 2018 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Over te gaan tot wijziging van de subsidieregeling `Nadere regels subsidieverstrekking sociale 

leefomgeving 2016´ ten behoeve van aanvulling met bepalingen die verdeelregels inhouden voor  
beschikbare subsidiebedragen voor beleidsterreinen van de sociale leefomgeving en hiervoor bijlage met 
registratiekenmerk INT17.2840 

 

 
 


