
 

 

B&W-besluitenlijst van 9 januari 2018, nr.  2  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. BW17.0744 

 
Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het effect, zoals weergegeven in de bijlage INT17.3013, voor de uitkeringsjaren 2016 en 2017 betrekken bij 

het opstellen van de jaarrekening 2017; 
2. Het effect, zoals weergegeven in de bijlage INT17.3013, voor het uitkeringsjaar 2018 betrekken bij het 

opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2018; 
3. Het effect, zoals weergegeven in de bijlage INT17.3013, voor de uitkeringsjaren 2019 t/m 2021 betrekken 

bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022, c.q. de Perspectiefnota 2018; 
4. Het besluit ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2. BW17.0761 

 
Principeverzoek Hall Bouwt Conform besloten 

Voorstel: 
1. Medewerking verlenen aan het initiatief ‘Hall Bouwt’ met dien verstande dat er 12 betaalbare woningen bij 

rechte worden toegestaan in een bestemmingsplan waarin de overige 13 woningen als 
wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen waarbij als voorwaarde de behoefte daarvoor wordt aangetoond 
middels een dan actueel woningbehoefteonderzoek. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3. BW18.0005 

 
Aantrekken Vaste Geldlening Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een vaste geldlening aan te trekken van € 5 miljoen. De rentevaste periode is 5 jaar. De aflossing zal 

geschieden over 5 jaar ineens. Het overeengekomen rentepercentage is 0,15% op jaarbasis. De 
geldverstrekker is BNG. 

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

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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4. BW17.0742 
 

Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de uitgangspuntennota 2019 van de GGD Noord- en Oost Gelderland 
2. In te stemmen met het Raadsvoorstel 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
5. BW17.0680 

 
Vaststellen subsidie 2016 Stichting Welzijn Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. De subsidie voor het jaar 2016 aan Stichting Welzijn Brummen conform de subsidieverlening vast te stellen 

op € 935.000,--, bestaande uit:  
� een reguliere subsidie voor het jaar 2016 van € 790.000,-- voor de uitvoering van diverse 

activiteiten/producten; 
� een subsidie voor het jaar 2016 van € 125.000,-- voor het verzorgen van het werkgeverschap in 2016 

voor de sportcombinatiefunctionarissen en de cultuurcombinatiefunctionaris; 
� een tijdelijk en incidenteel extra subsidie voor de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 van 

€ 20.000,-- voor het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur. 

 
6. BW18.0004 

 
OZB woningen 2018 Conform besloten 

Voorstel: 
1. De Raad voor te stellen om onderstaande verordening vast te stellen: 
2. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
7. BW17.0772 

 
Participatiewijzer Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep 

Vernieuwing; 
2. De Participatiewijzer te implementeren in de ambtelijke organisatie in het kader van de 

organisatieontwikkeling ‘Wij werken voor Brummen’. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
8. BW18.0006 

 
Integrale visie beheer openbare ruimte Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de Integrale visie beheer Openbare Ruimte 
2. Bijgevoegd voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 
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9. BW18.0002 
 

Aankoop Graaf van Limburg Stirumplein 7 te Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. Het pand Graaf van Limburg Stirumplein 7 te Brummen (kad. Gem. Brummen-G-5709) aan te kopen 

vooruitlopend op de centrumontwikkeling, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad een 
voorbereidingskrediet beschikbaar stelt; 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
10. BW17.0773 

 
Bestemmingsplan, planMER en Hogere waarde besluit Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. De raad voor te stellen om: 

� In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen in de “Reactienota 
vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en planMER Eerbeek” en daarmee deels 
tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen; 

� In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in de “Reactienota 
vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en planMER Eerbeek”; 

� In te stemmen met het planMER Eerbeek en met de aanvulling op het planMER bestemmingsplan 
Eerbeek;  

� Het ontwerpbestemmingsplan “Eerbeek”, kenmerk NL.IMRO.0213.BPEECE390000-OW01, gewijzigd 
vast te stellen conform de opgenomen wijzigingen in de “Reactienota vooroverleg en zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan en planMER Eerbeek” en opgenomen in bestemmingsplan Eerbeek, 
kenmerk NL.IMRO.0213.BPEECE390000-VA01;    

� geen exploitatieplan vast te stellen; 
� de voorgaande ontwerpbestemmingsplannen van 2009/2012 voor Eerbeek niet vast te stellen. 

2. De provincie te vragen om akkoord te gaan met vervroegde publicatie van het voorgenomen besluit;  
3. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen in de “Reactienota zienswijzen 

Besluit Hogere waarden Geluid”; 
4. Het besluit “Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek” vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
11. BW18.0009 

 
Vaststelling Mastergrex Ruimte voor Eerbeek en deelplangrexen Burgersterrein en Kerstenterrein Conform besloten 

Voorstel: 
1. Geheimhouding overeenkomstig artikel 25, tweede lid, en  artikel 55 van de Gemeentewet op te leggen op 

de bijlagen Grex Burgersterrein INT18.0037, Grex Kerstenterrein INT18.0038 en Mastergrex INT18.0039 en 
de bijbehorende toelichting INT18.0029 en het hierover besprokene; 

2. De Gemeenteraad voor te stellen: 
� De deelplangrexen Burgersterrein en Kerstenterrein, de Mastergrex Ruimte voor Eerbeek en de 

toelichting vast te stellen; 
� Om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot 

geheimhouding te bekrachtigen; 
� Om op grond van artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien 

van het besprokene over de stukken bedoeld in beslispunten 1 en 2. 
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Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
 


