
 

 

B&W-besluitenlijst van 6 februari 2018, nr. BW18.0089    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.  BW18.0071 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 30 januari 2018 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

B&W-besluitenlijst van 30 januari 2018 vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
2.  BW18.0054 

 
Benoeming leden en plaatsvervangende leden hoofdstembureau Conform besloten 

Voorstel: 
1. Leden en plaatsververvangende leden van het hoofdstembureau benoemen voor de verkiezing van de 

leden van de gemeenteraad voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2022. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
3.  BW17.0547 

 
Convenant gemeente Brummen en WAC Oost Veluwe Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het convenant tussen gemeente Brummen en het Woon Advies centrum Oost Veluwe; 
2. Hiervoor subsidie te verlenen voor maximaal € 2500,00 per jaar (voor de jaren 2018 en 2019); 
3. Hiervoor de “Nadere regels subsidieverstrekking sociale leefomgeving 2016” gemeente Brummen te 

wijzigen conform het wijzigingsbesluit met registratiekenmerk INT18.0260. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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4.  BW18.0060 
 

Verklaring van geen bedenkingen realisatie woning tussen Dorpsstraat nr. 6 en nr. 16 te Hall 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 de realisatie van een nieuwe woning tussen Dorpsstraat nr. 6 en nr. 16 
te Hall. 

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 worden ingediend om zo de procedure 
te versnellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.b. 

 
5.  BW18.0062 

 
Aanvraag tegemoetkoming in planschade Piepenbeltweg 23 Brummen Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het aanvullend advies inzake de aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de 

heer W.A.M. Bisseling en mevrouw T.A.M. Verhoeven en daarmee het primaire besluit in stand te laten. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
6.  BW18.0066 

 
Herbenoemen leden Maatschappelijke Advies Raad (MAR) Conform besloten 

Voorstel: 
1. De hieronder genoemde personen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 voor een periode van 4 

jaar te herbenoemen tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad: 
- mevrouw J. Thijssen-Dieperink uit Brummen; 
- de heer E. Brinkhorst uit Brummen; 
- de heer S. van Asperen uit Brummen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
7.  BW17.0639 

 
Samenwerkingsovereenkomst gebiedsopgave Veluwe op 1 Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met de koepel-samenwerkingsovereenkomst inzake Governance binnen de gebiedsopgave 

“Veluwe op 1”. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 

 

 

 
 


