
B&W besluitenlijst definitief van 23 april 2019 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, M. Wartena, E. van Ooijen en H.J. van de Vliert (loco-

secretaris) Afwezig: J. Pierik en M. Klos 

 
 
 
 
Z029480/D292291 Financiële bijdrage VSM stallingsloods in Loenen 
  

Voorstel 1. Aan de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (hierna: VSM) een eenmalige financiële 
bijdrage verstrekken van € 10.000,- ten behoeve van de realisatie van een stallingsloods in 
Loenen met als voorwaarde dat de VSM een nader te bepalen bijdrage doet aan de ontwikkeling 
van een recreatief-toeristisch aantrekkelijke stationsomgeving in Eerbeek en deze afspraken 
worden vastgelegd in een intentie-overeenkomst,of convenant.  

Besluit Aangehouden 

Het besluit 1. Aan de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (hierna: VSM) een eenmalige financiële 
bijdrage verstrekken van € 10.000,- ten behoeve van de realisatie van een stallingsloods in 
Loenen met als voorwaarde/tegenprestatie dat de VSM een nader te bepalen bijdrage doet aan 
de ontwikkeling van een recreatief-toeristisch aantrekkelijke stationsomgeving in Eerbeek. 
2. De afspraken ten aanzien van de tegenprestatie van de VSM worden vastgelegd in een 
intentie-overeenkomst,of convenant tussen de gemeente Brummen en de VSM.  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032720/D299698 Openbare ruimte Voedselbos Elzenbos III overdragen aan regulier beheer 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1.De geraamde kosten voor het voedselbos uit de grondexploitatie Elzenbos III te halen en op te 
nemen onder de post "Voorziening voedselbos Elzenbos III". 
2. Voor het deel dat nog niet gereed is het bedrag van € 84.506 (exclusief BTW) uit de 
grondexploitatie Elzenbos III in een voorziening te zetten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1.De geraamde kosten voor het voedselbos uit de grondexploitatie Elzenbos III te halen en op te 
nemen onder de post "Voorziening voedselbos Elzenbos III". 
2. Voor het deel dat nog niet gereed is het bedrag van € 84.506 (exclusief BTW) uit de 
grondexploitatie Elzenbos III in een voorziening te zetten. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031700/D300156 Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Spankerenseweg 2a te Leuvenheim 
  

Voorstel Besluiten om: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' van het 
object aan de Spankerenseweg 2a te Leuvenheim naar 'Wonen', mits aan de daaraan gestelde 
voorwaarden kan worden voldaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' van het 
object aan de Spankerenseweg 2a te Leuvenheim naar 'Wonen', mits aan de daaraan gestelde 
voorwaarden kan worden voldaan. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z032896/D300193 Adviesnota project inzet POH-jeugd bij huisartsen 
  

Voorstel 1. Te besluiten om te starten met een project inzet POH-Jeugd bij huisartsen voor in 
principe 3 jaar. 

2. Te besluiten om hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen  van  €  94.500 voor het 
eerste projectjaar 

3. Te besluiten voor het eerste projectjaar een bedrag van € 5.165 beschikbaar te stellen 
voor de monitoring van het project door Proscoop. 

4. Te besluiten de kosten in het eerste projectjaar te dekken vanuit de reserves sociaal 
Domein. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het college besluit te starten met een project inzet POH-Jeugd bij huisartsen voor in 
principe 3 jaar. 

2. Het college besluit hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen  van  €  94.500 voor het 
eerste projectjaar 

3. Het college besluit voor het eerste projectjaar een bedrag van € 5.165 beschikbaar te 
stellen voor de monitoring van het project door Proscoop. 

4. Het college besluit de kosten in het eerste projectjaar te dekken vanuit de reserves 
sociaal Domein. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031936/D300912 Financiële stukken VNOG 
  

Voorstel Besluiten om: 
1. de voorlopige jaarstukken 2018 VNOG ter kennis name door te sturen naar de raad; 
2. de Kadernota VNOG 2020-2023  ter kennis name door te sturen naar de raad; 
3. de begrotingswijziging 2019 ter indienen zienswijze door te sturen naar de raad; 
4. de concept begroting 2020 ter indienen zienswijze door te sturen naar de raad; 
5. de raad voor te stellen kennis te nemen van het voornemen van het AB VNOG over de wijze 
van informeren van de raden en 
6. de raad voor te stellen om als zienswijze de VNOG op de hoogte te brengen van de inhoud van 
onderdeel 1 van de aangenomen motie van 28 maart 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
1. de voorlopige jaarstukken 2018 VNOG ter kennis name door te sturen naar de raad; 
2. de Kadernota VNOG 2020-2023 ter kennis name door te sturen naar de raad; 
3. de begrotingswijziging 2019 ter indienen zienswijze door te sturen naar de raad; 
4. de concept begroting 2020 ter indienen zienswijze door te sturen naar de raad; 
5. de raad voor te stellen kennis te nemen van het voornemen van het AB VNOG over de wijze 
van informeren van de raden en 
6. de raad voor te stellen om als zienswijze de VNOG op de hoogte te brengen van  de inhoud 
van onderdeel 1 van de aangenomen motie van 28 maart 2019.  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032293/D302092 Adviesnota visie verkeer - Hotspots Mobiliteit 2019-2022 
  

Voorstel 1. Instemmen met de memo Hotspots Mobiliteit 2019-2022 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te  stemmen met de memo Hotspots Mobiliteit 2019-2022 
2. Geen raadsvoorstel/besluit aan de raad te sturen, maar de memo informatief ter kennis te 
brengen van de raad 
3. De financiële afweging te betrekken bij de behandeling van de perspectiefnota 2020-2023. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 



Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033671/D302213 Subsidievoorschot lokaal gastheerschap 2019 
  

Voorstel 1. Voorlopige instandhoudingssubsidie lokaal gastheerschap 2019 van € 51.000 toekennen aan 
Stichting Visit Brummen-Eerbeek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Voorlopige instandhoudingssubsidie lokaal gastheerschap 2019 van € 51.000 toekennen aan 
Stichting Visit Brummen-Eerbeek. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z002611/D302369 Verkeersmaatregelen Het Stroomdal te Brummen 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. De voorgestelde extra verkeersmaatregelen op Het Stroomdal (bijlage D285800) niet in het jaar 
2020 uit te voeren, maar door te schuiven naar de jaren 2021/2022. 
  

Besluit Aangehouden 

Het besluit De voorgestelde extra verkeersmaatregelen op Het Stroomdal  (bijlage D285800) niet in het jaar 
2020 uit te voeren, maar door te schuiven naar de jaren 2021/2022. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033783/D302538 Ontwerp HGW-besluit twee woningen J. van Stolberglaan 
  

Voorstel 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder, waarbij 
voor twee woningen aan de J. van Stolberglaan-Doonweg in Eerbeek een maximale 
geluidsbelasting van 53 dB(A) is voorgenomen; 
2. Het ontwerpbesluit te publiceren en zes weken ter inzage te leggen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder, waarbij 
voor twee woningen aan de J. van Stolberglaan-Doonweg in Eerbeek een maximale 
geluidsbelasting van 53 dB(A) is voorgenomen; 
2. Het ontwerpbesluit te publiceren en zes weken ter inzage te leggen.  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


