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

Afwezig: J. Pierik 

 
 
 
 
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 Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

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 

 
 

Z033436/D301963 
Verlenen van machtiging aan wethouder M. Wartena voor ondertekening van convenant 
met inbegrip van addendum "Meer Muziek in de Klas Lokaal, Zutphen, Lochem en 
omstreken" 2019 - 2021 

  

Voorstel Wethouder mevrouw M. Wartena, te machtigen voor het ondertekenen van het convenant "Meer 
Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem en omstreken"  2019 - 2021 (kenmerk D301886) met 
inbegrip van het bijbehorende addendum (kenmerk D301871). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Wethouder mevrouw M. Wartena, te machtigen voor het ondertekenen van het convenant "Meer 
Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem en omstreken" 2019 - 2021 (kenmerk D301886) met 
inbegrip van het bijbehorende addendum (kenmerk D301871). 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure  

OR procedure  

 
Z033768/D302956 Procesbesluit verweer kortgeding Willemsen de Koning      
  

Voorstel 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure 

OR procedure Niet van toepassing 

 

1. Te besluiten om verweer te voeren tegen de door Willemsen- De Koning Groep ingestelde rechtsvordering en de 
eventueel daaruit voortvloeiende procedures.
2. De heer mr. A.J. van de Watering aan te wijzen als (proces) advocaat, één en ander met recht van substitutie en als
gemachtigde namens de gemeente Brummen met betrekking tot dit geding.

 1. Te besluiten om verweer te voeren tegen de door Willemsen- De Koning Groep ingestelde rechtsvordering en de 
eventueel daaruit voortvloeiende procedures.
2. De heer mr. A.J. van de Watering aan te wijzen als (proces) advocaat, één en ander met recht van substitutie en als
gemachtigde namens de gemeente Brummen met betrekking tot dit geding.

Niet van toepassing 


