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

van Ooijen 

 
 
 
 
Z030974/D302406 Aanschaf beveiligingspasjes Soloprotect voor alleenwerkers 
  

Voorstel 1.  Om voor 19 alleenwerkers pasjes aan te schaffen van de firma Soloprotect om 
henoptimale bescherming te bieden in risicovolle situaties 

2. De raad voor te stellen een budget van € 7.550 (excl. kostenverhogende BTW) 
beschikbaar te stellen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1.  Om voor 19 alleenwerkers pasjes aan te schaffen van de firma Soloprotect om 
henoptimale bescherming te bieden in risicovolle situaties 

2. De raad voor te stellen een budget van € 7.550 (excl. kostenverhogende BTW) 
beschikbaar te stellen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Ter kennisname 

 
 
Z033745/D302411 Stichting Sportkompas, notitie 2019 
  

Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen om te concluderen dat de 'Notitie Stichting 
Sportkompas 2019' een goede basis biedt om tot een stabiele Stichting Sportkompas 
te komen (financieel, bestuurlijk en organisatorisch); 

2. De gemeenteraad voor te stellen op basis van deze notitie richtinggevende uitspraken 
te doen:  

o SSK-bestuur meer op afstand: bereidheid tot medewerking aan het 
aanpassen van de statuten; 

o Professionaliseren en afronden van de privatisering: bereidheid tot 
medewerking aan het vereenvoudigen van de overeenkomsten èn afronden 
van de overdracht in 2019; 

o Geen sportbedrijf in BV-vorm: geen vervolg geven aan het onderzoek naar 
de oprichting van een sportbedrijf; 

o Minimaliseren effecten BTW-wetswijziging: bereidheid om samen met SSK 
maximale inspanningen te verrichten om de effecten van de BTW-wetgeving 
te minimaliseren; 

o Meerjarige financiële kaders: bereidheid tot het maken van 4-jarige 
subsidieafspraken; 

o Een structureel sluitende begroting: verhogen van de budgetsubsidie met € 
50.000 (per 2019). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen om te concluderen dat de 'Notitie Stichting 
Sportkompas 2019' een goede basis biedt om tot een stabiele Stichting Sportkompas 
te komen (financieel, bestuurlijk en organisatorisch); 

2. De gemeenteraad voor te stellen op basis van deze notitie richtinggevende uitspraken 
te doen:  

o SSK-bestuur meer op afstand: bereidheid tot medewerking aan het 
aanpassen van de statuten; 

o Professionaliseren en afronden van de privatisering: bereidheid tot 
medewerking aan het vereenvoudigen van de overeenkomsten èn afronden 
van de overdracht in 2019; 

o Geen sportbedrijf in BV-vorm: geen vervolg geven aan het onderzoek naar 
de oprichting van een sportbedrijf; 

o Minimaliseren effecten BTW-wetswijziging: bereidheid om samen met SSK 
maximale inspanningen te verrichten om de effecten van de BTW-wetgeving 
te minimaliseren; 

o Meerjarige financiële kaders: bereidheid tot het maken van 4-jarige 
subsidieafspraken; 

o Een structureel sluitende begroting: verhogen van de budgetsubsidie met € 
50.000 (per 2019). 



Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033939/D303292 Risico inventarisatie 2019 voor bepaling weerstandsreserve 2019 
  

Voorstel 1. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen 
op de bijlage "Overzicht risico's gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 
2019 (D302966). 
 
De Gemeenteraad voor te stellen: 

2. Het Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 2019 
(D302966) vast te stellen; 

3. De hoogte van de weerstandsreserve vast te stellen op € 2.802.000; 
4. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot 

geheimhouding op het “Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling 
weerstandsreserve 2019” (D302966) te bekrachtigen; 

5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld 
in het beslispunt 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 "Overzicht risico's gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 
2019 (D302966). 
 
De Gemeenteraad voor te stellen: 

2. Het Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 2019 
(D302966) vast te stellen; 

3. De hoogte van de weerstandsreserve vast te stellen op € 2.802.000; 
4. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot 

geheimhouding op het “Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling 
weerstandsreserve 2019” (D302966)) te bekrachtigen; 

5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld 
in het beslispunt 2. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z030047/D303502 Afwikkeling subsidietrajecten en akkoordverklaring 
  

Voorstel 1 Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de ISV-2 subsidie 2009-011975 vast te 
stellen op € 0,-. 
2 De nog te ontvangen subsidies Beckers Sons 2006-00652 groot € 99.240,- en ISV-3 2011-
019979 groot € 92.796,- te verrekenen met het reeds ontvangen voorschot ISV-2 2009-011975 
groot € 450.000,-. 
3 Het na verrekening de onder 2 genoemde bedragen resterende bedrag van € 257.964,- terug te 
betalen aan de Provincie Gelderland. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1 Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de ISV-2 subsidie 2009-011975 vast te 
stellen op € 0,-. 
2 De nog te ontvangen subsidies Beckers Sons 2006-00652 groot € 99.240,- en ISV-3 2011-
019979 groot € 92.796,- te verrekenen met het reeds ontvangen voorschot ISV-2 2009-011975 
groot € 450.000,-. 
3 Het na verrekening de onder 2 genoemde bedragen resterende bedrag van € 257.964,- terug te 
betalen aan de Provincie Gelderland. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z003234/D303722 Definitieve 'Verklaring van geen bedenkingen' zonnepark Oude Zutphenseweg 
  



Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met beantwoording van zienswijzen zoals deze verwoord zijn in de 
reactienota met als kenmerk D304322: 
De raad voor te stellen om: 

2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld zoals 
bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor 
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een 
zonnepark aan de Oude Zutphenseweg. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met beantwoording van zienswijzen zoals deze verwoord zijn in de 
reactienota met als kenmerk D304322: 
De raad voor te stellen om: 

2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld zoals 
bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor 
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een 
zonnepark aan de Oude Zutphenseweg. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034424/D304334 Adviesnota 1e Bestuursrapportage 2019 
  

Voorstel 1. De 1e bestuursrapportage 2019 (D304238), ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De 1e bestuursrapportage 2019 (D304238), ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034479/D304454 Collegevoorstel Perspectiefnota 2020-2023 
  

Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen de Perspectiefnota 2020-2023 (D304569), als 
uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen de Perspectiefnota 2020-2023 (D304569), als 
uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 


