
 

 

B&W-besluitenlijst van 19 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.  BW17.0732 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 12 december 2017 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

B&W-besluitenlijst van 12 december 2017 vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW17.0619 

 
Continuering Knooppunt Mantelzorg Brummen 2018 Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het Knooppunt Mantelzorg, waarvan de uitvoering is ondergebracht bij Humanitas in 2018 voort te zetten, 

onder de voorwaarden dat Humanitas: 
- zelf zoekt naar een passende werkwijze om de contacten met stakeholders te onderhouden zodat zij in het 
veld de tevredenheid over samenwerking met de medewerkers van het knooppunt kan meten en de 
bevindingen terugkoppelt naar de gemeente, 
- akkoord gaat met de resultaatafspraken zoals deze vermeld staan in de uitvoeringsovereenkomst en de 
resultaatafspraken Knooppunt Mantelzorg 2018. 

2. Voor de uitvoering van de mantelzorgtaken zoals belegd bij het Knooppunt Mantelzorg, een budget van € 
109.225,- beschikbaar te stellen uit het totaalbudget Wmo; 

3. Besluiten om voor de uitvoering van het Knooppunt Mantelzorg aan Humanitas subsidie te verlenen voor 
het kalenderjaar 2018 van maximaal € 109.225,- conform de beschikking met registratiekenmerk 
U17.04334 en de uitvoeringsovereenkomst en resultaatafspraken Knooppunt Mantelzorg 2018 die 
onlosmakelijk deel uitmaken van deze subsidiebeschikking, vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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3.  BW17.0437 
 

Vaststellen wijziging nadere regels overgangsregeling kinderopvang Conform besloten 

Voorstel: 
1. Nadere regels tot wijziging van de nadere regels “Overgangsregeling peuterspeelgroepen voor peuters op 

de peuterspeelgroep, wiens ouders vallen onder de Wet Kinderopvang en die niet in aanmerking komen 
voor een belastingtoeslag voor kinderopvang” (kenmerk INT17.2949) vast te stellen. 

2. Kennisnemen van de nulmeting ten behoeve van een 2 jaarlijkse aangekondigde monitor over het bereik 
van het aantal peuters (kenmerk INT17.2950). 

3. Vérian (consultatiebureau) te vragen alle ouders die voor deze regeling in aanmerking komen te stimuleren 
gebruik te maken van deze regeling. 

4. De middelen die voor deze regeling in het gemeentefonds worden ontvangen te bestemmen voor dit doel. 

 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW17.0646 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 62 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. inzake de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro namens de eigenaren van het object aan de Meengatstraat 62 te 
Brummen en hen een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.770,-- alsmede de 
daarover berekende wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
5.  BW17.0625 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 56 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. inzake de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro namens de eigenaren van het object aan de Meengatstraat 56 te 
Brummen en hen een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ter hoogte van € 3.860,-- alsmede de 
daarover berekende wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW17.0645 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 60 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. inzake de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro namens de eigenaren van het object aan de Meengatstraat 60 te 
Brummen en hen een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ter hoogte van € 4.020,-- alsmede de 
daarover berekende wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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7.  BW17.0647 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 64 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. inzake de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro namens de eigenaren van het object aan de Meengatstraat 64 te 
Brummen en hen een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.450,-- alsmede de 
daarover berekende wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
8.  BW17.0649 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Meengatstraat 68 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het advies van Tog Nederland Zuid b.v. inzake de aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro namens de eigenaren van het object aan de Meengatstraat 68 te 
Brummen en hen een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.900,-- alsmede de 
daarover berekende wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag.  

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
9.  BW17.0722 

 
Begroting 2018 Stichting Archipel Conform besloten 

Voorstel: 
1. Door middel van bijgaande brief (kenmerk U17.04729) Stichting Archipel te informeren dat er geen 

zienswijze op de begroting 2018 ingediend wordt. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
10.  BW17.0737 

 
Onderzoek naar opgaven en acties voor de lokale sector recreatie & toerisme Conform besloten 

Voorstel: 
1. Opdracht te verlenen voor een onderzoek naar de belangrijkste opgaven en acties voor de lokale sector van 

recreatie & toerisme. 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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11.  BW17.0694 
 

Beslissing op bezwaar betreffende de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden tegen het Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift niet-

ontvankelijk te verklaren. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
12.  BW17.0707 

 
Jaarverslag Leerplicht en RMC Stedendriehoek 2016-2017 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2016-2017 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
13.  BW17.0723 

 
Nadere regels uitvoering verordening Stimuleringslening gemeente Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De volgende nadere regel te verbinden aan artikel 12 lid 8 van de Verordening Stimuleringslening 

gemeente Brummen: 
Indien sprake is van bestaande gebouwen, in eigendom en gebruik voor organisaties met maatschappelijk 
doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-profitorganisaties dient hypotheek te worden 
gevestigd voor een lening vanaf €50.000. Indien sprake is van bestaande gebouwen in eigendom en 
gebruik voor organisaties met maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-
profitorganisaties dient voor een lening tot €50.000 een onderhandse akte te worden opgesteld. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
14.  BW17.0480 

 
Vaststellen subsidie 2016 Spectrum Conform besloten 

Voorstel: 
1. De projectsubsidie 2016 aan Spectrum vast te stellen op € 47.336,79. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
15.  BW17.0714 

 
Verzoek om aanvullende subsidie RTV Veluwezoom Conform besloten 

Voorstel: 
1. Aan stichting RTV Veluwezoom een aanvullende subsidie voor het jaar 2017 te verstrekken van in totaal € 

3.535,-- voor de aanschaf van buitenapparatuur (€ 2.535,--) en voor de regionale samenwerkingskosten 
(1.000,--). 
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16.  BW17.0718 

 
Verklaring van geen bedenkingen diverse omgevingsvergunningen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in 

artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van: 
a) De vervangende nieuwbouw van een anaerobe reactor voor Industrie Water Eerbeek aan de 

Kanaalweg 8a te Eerbeek; 
b) De realisatie van een zonnewijzer (kunstwerk) als onderdeel van een rotonde binnen het tracé van de 

rondweg De Hoven; 
c) De realisatie van een zonnepark ter plaatse van de voormalige vuilstort aan de Doonweg te Eerbeek. 

2. De onder 1. bedoelde verklaringen van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaringen van 
geen bedenkingen indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaringen worden ingediend om zo de 
procedure te versnellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
17.  BW17.0739 

 
Huurovereenkomsten en beheer- en exploitatieovereenkomsten de Bhoele en Rhienderoord Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bijgevoegde huurovereenkomsten en beheer- en exploitatieovereenkomsten afsluiten met de Stichting 

Sportkompas 
2. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
18.  BW17.0684 

 
Ingebruikgevingsovereenkomsten schoolruimten scholencluster Meengatstraat Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een ingebruikgevingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland 

(SKBG) en GelderVeste voor het gebruik van schoolruimten in het scholencluster aan de Meengatstraat te 
Brummen ten behoeve van de Oecumenische school en Expeditie 24/7 conform bijgevoegde gewijzigde 
overeenkomst (INT17.2881) 

2. Een ingebruikgevingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Archipel en VPCO Eerbeek voor gebruik 
van schoolruimten in het scholencluster aan de Beethovenstraat te Eerbeek ten behoeve van de Triangel 
en de Spr@nkel conform bijgevoegde gewijzigde overeenkomst (INT17.2884) 

 
19.  BW17.0635 

 
Burgemeestersnota: Opdrachtverlening tekenen Akkoord op hoofdlijnen Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d. 13 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

 
 


