
B&W besluitenlijst definitief van 5 maart 2019 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, J. Pierik, E. van Ooijen en M. Klos (secretaris) afwezig: 

M. Wartena 

 
 
 
 
Z027783/D289078 Uitvoeringsprogramma VTH 2019 
  

Voorstel 1. Besluiten om het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 
vast te stellen. 
2. Kennisnemen van de Tussenevaluatie VTH-beleid Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het 
Jaarverslag VTH 2016/2017/2018. 
3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019, met daarin opgenomen de Tussenevaluatie VTH-beleid 
Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het Jaarverslag 2016/2017/2018, ter kennisname aanbieden 
aan de gemeenteraad van Brummen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Besluiten om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast te stellen. 
2. Kennisnemen van de Tussenevaluatie VTH-beleid Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het 
Jaarverslag VTH 2016/2017/2018. 
3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019, met daarin opgenomen de Tussenevaluatie VTH-beleid 
Fysieke Leefomgeving 2015/2019 en het Jaarverslag 2016/2017/2018, ter kennisname aanbieden 
aan de gemeenteraad van Brummen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027747/D295129 Vaststellen wijzigingsplan Empese en Tondense Heide 
  

Voorstel 1. In te stemmen met de nota ambtshalve wijzigingen (kenmerk D297673) van het 'wijzigingsplan 
Empese en Tondense Heide'; 
2. Het wijzigingsplan 'Empese en Tondense Heide' met identificatienummer 
NL.IMRO.0213.BPBG700060-va01 gewijzigd vast te stellen en gedurende een termijn van zes 
weken het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage te leggen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met de nota ambtshalve wijzigingen (kenmerk D297673) van het 'wijzigingsplan 
Empese en Tondense Heide'; 
2. Het wijzigingsplan 'Empese en Tondense Heide' met identificatienummer 
NL.IMRO.0213.BPBG700060-va01 gewijzigd vast te stellen en gedurende een termijn van zes 
weken het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage te leggen. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z004241/D296644 Aanvraag tegemoetkoming planschade Meengatstraat 66 Brummen 
  

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 eigenaar van 
het object aan de Meengatstraat 66 te Brummen en hem een tegemoetkoming in 
planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.440,-- alsmede de daarover berekende 
wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 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 eigenaar van 
het object aan de Meengatstraat 66 te Brummen en hem een tegemoetkoming in 
planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.440,-- alsmede de daarover berekende 



wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z026369/D296670 Aanvraag tegemoetkoming planschade De Veldweide 16 Brummen 
  

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 eigenaar van 
het object aan De Veldweide 16 te Brummen en hem een tegemoetkoming in 
planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.700,-- alsmede de daarover berekende 
wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 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 eigenaar van 
het object aan De Veldweide 16 te Brummen en hem een tegemoetkoming in 
planschade toe te kennen ter hoogte van € 2.700,-- alsmede de daarover berekende 
wettelijke rente en het betaalde drempelbedrag. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031965/D297894 Adviesnota mogelijkheden om te komen tot een financieel gezond Brummen 
  

Voorstel 1. Bijgaande notitie (D298125) met mogelijkheden om te komen tot een financieel gezond 
Brummen vaststellen; 
2. Deze notitie en het door de raad gewijzigde financieel kader ter kennisname brengen van de 
raad; 
3. De informatie in deze notitie te gebruiken om het inwonerpanel te raadplegen over de financiële 
opgave waar de gemeente voor staat; 
4. De uitkomsten van het inwonerpanel en mogelijke politieke en maatschappelijke signalen n.a.v. 
deze notitie betrekken bij het opstellen van de eerste bestuursrapportage en perspectiefnota. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Bijgaande notitie (D298125) met mogelijkheden om te komen tot een financieel gezond 
Brummen vast te stellen; 
2. Deze notitie en het door de raad gewijzigde financieel kader ter kennisname te brengen van de 
raad; 
3. De informatie in deze notitie te gebruiken om het inwonerpanel te raadplegen over de financiële 
opgave waar de gemeente voor staat; 
4. De uitkomsten van het inwonerpanel en mogelijke politieke en maatschappelijke signalen n.a.v. 
deze notitie te betrekken bij het opstellen van de eerste bestuursrapportage en perspectiefnota. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Ter kennisname 


