
B&W besluitenlijst definitief van 7 mei 2019 

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

(secretaris) 

 
 
 
 
Z033666/D302202 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 
  

Voorstel 1. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen 
op de bijlage Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019; 
De Gemeenteraad voor te stellen: 

2. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 met als kenmerk D302198 met de 
daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 

3. Om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting 
tot geheimhouding op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 met als kenmerk 
D302198 met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen; 

4. Om geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken 
bedoeld in beslispunten 1 en 2. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen 
op de bijlage Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019; 
De Gemeenteraad voor te stellen: 

2. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 met als kenmerk D302198 met de 
daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; 

3. Om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting 
tot geheimhouding op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 met als kenmerk 
D302198 met de daarbij behorende geactualiseerde grondexploitaties te bekrachtigen; 

4. Om geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken 
bedoeld in beslispunten 1 en 2. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z030792/D302363 meervoudig onderhandse aanbesteding gym- en zwemvervoer 
  

Voorstel 1. Over te gaan tot gunning van de opdracht gym- en zwemvervoer 2019-2020 aan Betuwe 
Express B.V. 
2. Voor de periode van 1 september 2019 tot 18 juli 2020 (met een optie op verlenging van twee 
keer een jaar) de contractbesprekingen aangaan met Betuwe Express B.V. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Over te gaan tot gunning van de opdracht gym- en zwemvervoer 2019-2020 aan Betuwe 
Express B.V. 
2. Voor de periode van 1 september 2019 tot 18 juli 2020 (met een optie op verlenging van twee 
keer een jaar) de contractbesprekingen aangaan met Betuwe Express B.V. 
  
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

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 Akkoord (Gewijzigd besloten) 



Het besluit De voorgestelde extra verkeersmaatregelen op Het Stroomdal  (bijlage D285800) te realiseren  in 
het jaar 2020 en ten laste te brengen per 2021 en dit op te nemen in de begroting 2020 die het 
najaar 2019 door de gemeenteraad wordt behandeld. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033777/D302584 Subsidie aanvraag Landschapscontract Brummen 2019-2023 bij Provincie 
  

Voorstel 1. Het 'Uitvoeringsprogramma Landschapscontract Brummen 2019-2023' inclusief 
kostenraming vast te stellen; 

2. Subsidie à € 174.025,43  aan te vragen conform 'Regeling Landschap en biodiversiteit 
van de provincie Gelderland ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma'; 

3. Garant te staan voor de co-financiering à € 65.208,-; 
4. Aan de Raad voor te stellen om deze garantstelling te dekken voor maximaal € 11.000 

uit de reserve Toerisme en Recreatie en maximaal € 54.208 te dekken uit de reserve 
Duurzaamheid/Ligt op Groen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het 'Uitvoeringsprogramma Landschapscontract Brummen 2019-2023' inclusief 
kostenraming vast te stellen; 

2. Subsidie à € 174.025,43  aan te vragen conform 'Regeling Landschap en biodiversiteit 
van de provincie Gelderland ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma'; 

3. Garant te staan voor de co-financiering à € 65.208,-; 
4. Aan de Raad voor te stellen om deze garantstelling te dekken voor maximaal € 11.000 

uit de reserve Toerisme en Recreatie en maximaal € 54.208 te dekken uit de reserve 
Duurzaamheid/Ligt op Groen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033850/D302709 aanwijzing leerplichtambtenaar 
  

Voorstel 1. Aanwijzen van de heer P. Graaff (leerplichtambtenaar gemeente Apeldoorn) als 
leerplichtambtenaar in de zin van toezichthouder voor de gemeente Brummen 
2. De aangewezen leerplichtambtenaar vragen de ambtseed of -belofte af te leggen alvorens zijn 
ambt te aanvaarden. 
3. De aangewezen leerplichtambtenaar de opdracht geven zijn taken uit te voeren 
overeenkomstig de Instructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris gemeente 
Brummen/Regio Stedendriekhoek 2013. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Aanwijzen van de heer P. Graaff (leerplichtambtenaar gemeente Apeldoorn) als 
leerplichtambtenaar in de zin van toezichthouder voor de gemeente Brummen 
2. De aangewezen leerplichtambtenaar/buitengewoon opsporingsambtenaar vragen de ambtseed 
of -belofte af te leggen alvorens zijn ambt te aanvaarden. 
3. De aangewezen leerplichtambtenaar de opdracht geven zijn taken uit te voeren 
overeenkomstig de Instructie voor de leerplichtambtenaar en RMC-functionaris gemeente 
Brummen/Regio Stedendriehoek 2013. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033757/D302737 Zienswijze raad programmabegroting 2020 GGD NOG 
  

Voorstel Bijgaande zienswijze (D302457) over de begroting GGD NOG 2020 ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Het besluit Bijgaande zienswijze over de begroting GGD NOG 2020 wordt  ter besluitvorming voorgelegd aan 
de gemeenteraad 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033928/D302944 Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 
  

Voorstel De bijgevoegde 'Jaarverantwoording Kinderopvang 2018' vast te stellen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De bijgevoegde Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031072/D303192 Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan "Sophia van Württemberglaan" voor procedure 
  

Voorstel 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te 
Eerbeek” met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01, waarmee het 
mogelijk wordt gemaakt om op twee reeds voor wonen bestemde kavels een 
vrijstaande woning op te richten; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te Eerbeek” met 
identificatienummer NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01 vrij te geven voor 
terinzagelegging gedurende een periode van zes weken. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te 
Eerbeek” met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01, waarmee het 
mogelijk wordt gemaakt om op twee reeds voor wonen bestemde kavels een 
vrijstaande woning op te richten; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te Eerbeek” met 
identificatienummer NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01 vrij te geven voor 
terinzagelegging gedurende een periode van zes weken. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029480/D303679 Financiële bijdrage afronding openbaar toiletgebouw stationsgebied en 

voetgangersbruggetjes over de Eerbeekse Beek 
  

Voorstel ad 1) Budget beschikbaar stellen voor het afronden van de benodigde werkzaamheden ten 
behoeve van openstellen openbaar toiletgebouw bij stationsgebouw in centrum Eerbeek van € 
5.000,- uit het budget ‘reserve toerismebelasting’.   
ad 2) Budget beschikbaar stellen voor het realiseren van twee houten voetgangersbruggen over 
de Eerbeekse Beek van  totaal € 1.000,- uit het budget ‘reserve toerismebelasting’.   
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit ad 1) Budget beschikbaar stellen voor het afronden van de benodigde werkzaamheden ten 
behoeve van openstellen openbaar toiletgebouw bij stationsgebouw in centrum Eerbeek van € 
5.000,- uit het budget ‘reserve toerismebelasting’.   
ad 2) Budget beschikbaar stellen voor het realiseren van twee houten voetgangersbruggen over 
de Eerbeekse Beek van  totaal € 1.000,- uit het budget ‘reserve toerismebelasting’.  
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 



OR procedure Niet van toepassing 


