
 

 

B&W-besluitenlijst van 20 februari 2018, 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.  BW18.0073 

 
Burgemeestersnota:Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d. 15 februari 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
2.  BW18.0093 

 
Burgemeestersnota:Contractbeheersysteem Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe Conform voorstel 

Voorstel: 
Burgemeestersbesluit d.d. 15 februari 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
3.  BW18.0104 

 
OPENBAAR  
B&W-besluitenlijst van 13 februari 2018 

Conform vastgesteld 

Voorstel: 

B&W-besluitenlijst van 13 februari 2018 vast te stellen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
4.  BW18.0094 

 
Herinrichting Eerbeekse Enk te Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van het verzoek van woningstichting Veluwonen om medewerking te verlenen aan de 

herinrichting van de Eerbeekse Enk (Poelkampstraat, Kloosterstraat, Volmolenweg en Enkweg) te Eerbeek. 
2. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met woningstichting Veluwonen ten behoeve van de herinrichting 

van de Eerbeekse Enk te Eerbeek. 
3. Een planschade overeenkomst aan te gaan met woningstichting Veluwonen om het kostenverhaal te 

garanderen. 
4. De herinrichting van de openbare ruimte van de Eerbeekse Enk (Poelkampstraat, Kloosterstraat, 

Volmolenweg en Enkweg)  in voorbereiding te nemen. 
5. Budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte in delen van de 

Poelkampstraat, Kloosterstraat, Volmolenweg en Enkweg te Eerbeek.  
6. Grond tussen de woningstichting en de gemeente te verkopen ten behoeve van de realisatie van het project 

van de woningstichting en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente. 
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5.  BW18.0107 

 
Aanvullende overeenkomst Deelnemingsovereenkomst gemeente Brummen en SVn voor de 
Duurzaamheidslening 

Conform besloten 

Voorstel: 
1. Bijgevoegde aanvullende overeenkomst op de Deelnemingsovereenkomst van 13 augustus 2007 tussen de 

gemeente Brummen en stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te sluiten. 

 
6.  BW18.0105 

 
Uitbreiding contract kopieerapparatuur met een scannerconfiguratie t.b.v. Decos Join en facturen-afh Conform besloten 

Voorstel: 
1. In afwijking van het inkoopbeleid de overeenkomst met RICOH-nederland uit te breiden met een 

scannerconfiguratie  t.b.v. Decos Join en facturen-afhandeling. 

 
7.  BW17.0671 

 
Beslissing op bezwaar n.a.v. bezwaar tegen omgevingsvergunning Soerense Zand Noord 4 (Octavo) Conform besloten 

Voorstel: 
1. De bezwaren van bezwaarden woonachtig op Soerense Zand Noord 6 ontvankelijk en deels gegrond en 

deels ongegrond te verklaren met instandhouding van het primaire besluit, onder aanvulling van de 
motivering op een aantal onderdelen; 

2. De gevraagde proceskostenvergoeding af te wijzen; 
3. De bezwaren van bezwaarden voormalig woonachting op Soerense Zand Noord 12 niet ontvankelijk te 

verklaren. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
8.  BW18.0109 

 
Overeenkomsten bestemmingsplan Eerbeek Conform besloten 

Voorstel: 
1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan ten behoeve van Kloosterstraat 4-6 en de recreatiewoningen 

Tullekenweg, welke zijn opgenomen in bestemmingsplan Eerbeek; 
2. Tevens ten behoeve van deze ontwikkelingen een planschadeovereenkomst aan te gaan om het 

kostenverhaal te garanderen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
9.  BW18.0110 

 
Overeenkomst met papierindustrie Conform besloten 

Voorstel: 
1. De samenwerkingsovereenkomst (U18.00835) met de papierindustrie aan te gaan onder voorbehoud van 

vaststelling van het bestemmingsplan Eerbeek door de gemeenteraad en gehoord hebbende de wensen en 
bedenkingen van de gemeenteraad; 

2. De raad voor te stellen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst 
met de papierindustrie. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 
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10.  BW18.0109 

 
Onderhandelingsresultaat uittreding GR Delta en financieel beeld lokale uitvoering en inrichting Conform besloten 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat uittreding uit de GR Delta onder voorwaarde dat de Raad 

van Brummen instemt en de uittreedsom van € 430.000,- ten laste te brengen van de Algemene reserve 
(weerstandsvermogen); 

2. In te stemmen met de notitie nadere (financiële) uitwerking van de lokale uitvoering van de Wsw, 
Participatiewet en Arbeidsmatige Dagbesteding en voor 2018 een tijdelijke investering te doen à € 112.500 
ten laste van de reserve sociaal domein; 

3. Het Raadsvoorstel “Onderhandelingsresultaat uittreding GR Delta en financieel beeld lokale uitvoering en 
inrichting” vast te stellen en aan te bieden aan de Raad; 

4. Geheimhouding op te leggen op dit Collegebesluit, de stukken die horen bij beslispunt 1, 2 en 3 en de ter 
informatiestukken en het feit dat er een onderhandelingsakkoord is tot 22 februari 2018 16.00 uur  
te garanderen. 

Vervolgprocedure: 

- Raad t.k.n. 

 
 
 


