B&W-besluitenlijst van 23 januari 2018, nr. BW18.0055
Leden
Burg.
:
Secr.
:
Weth. I:
Weth. II:
Weth. III:

Vlgnr
1.

OPENBAAR

A.J. van Hedel
M. Klos
E.M. van Ooijen
J. Pierik
L. Tuiten

Reg.nr.
BW18.0037

Onderwerp/voorstel

Beslissing

OPENBAAR
B&W-besluitenlijst van 16 januari 2018
Voorstel:
B&W-besluitenlijst van 16 januari 2018 vast te stellen.

Conform vastgesteld

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
2.

BW18.0007

Verkoop aantal groenstroken
Voorstel:
1. de volgende groenstroken te verkopen:
- een perceel van ca. 144 m2 naast Doornbosch Hofstede 79
- een perceel van ca. 85 m2 naast Beethovenlaan 44
- een perceel van ca. 100m2 naast Wezeboom 19
conform de in de bijlage opgenomen verkoopaanbiedingen.

Conform besloten

3.

BW18.0029

Verkoop gemeentegrond nabij Rhienderstein 1
Voorstel:
1. Een strook gemeentegrond van ca. 2500m2, kadastraal bekend gemeente Brummen sectie E, nummer
4248 (gedeeltelijk), waarvan 1580m2 sportveld en 920m2 bos, te verkopen, conform de in de bijlage
opgenomen koopovereenkomst.

Conform besloten

4.

BW18.0033

Subsidievaststelling 2017 Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voorstel:
1. De definitieve budgetsubsidie 2017 voor de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de
peutergroepen binnen de kinderdagverblijven vast te stellen op € 96.569,51.

Conform besloten

5.

BW17.0620

Principeverzoek Verleggen Gasleiding Mayr-Melnhof Eerbeek
Voorstel:
1. Medewerking te verlenen aan het verleggen van de hogedrukgasleiding N-559-05 die Mayr-Melnhof
Eerbeek van gas voorziet, mits DS Smith kan instemmen met het gedeelte van het tracé dat over haar
gronden loopt.

Conform besloten

-2Vlgnr

Reg.nr.

Onderwerp/voorstel

Beslissing

Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.
6.

BW18.0041

Verklaring van geen bedenkingen kunstwerk Eerbeekse beek
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: het ophangen van een kunstwerk over de Eerbeekse beek aan de
gevel van de fabriek van DS Smith.
2. De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen
bedenkingen indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaring wordt ingediend om zo de procedurete
versnellen.
Vervolgprocedure:
- Raad t.b.

7.

BW17.0598

Beslissing op bezwaar met betrekking tot planschade
Voorstel:
1. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, de bezwaarschriften van 29 februari 2016
en 20 september 2016 ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de primaire besluiten van 26 januari 2016
en 11 augustus 2016 in stand te laten;
2. Geen compensatie in natura voor planschade te verstrekken;
3. Te bepalen dat er geen leges verschuldigd zijn voor de beslissing op het principeverzoek (BW17.0264).
Vervolgprocedure:
- Raad t.k.n.

Conform besloten

