
B&W besluitenlijst definitief van 28 mei 2019 

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

(secretaris) 

 
 
 
 
Z026364/D299732 Grondverkoop ondergrond sociale woningbouw locaties Krullevaar en Oecumenische 

school te Brummen 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. De gronden gelegen op de voormalige schoollocaties de Krullevaar en de Oecumenische 
school in Brummen te verkopen. 
2. Hiertoe de koop-realisatieovereenkomsten met registratienummers D299729 (Krullevaar) en 
D299730 (Oecumenische school) aan te gaan. 
3. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen op de 
bijlagen grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304838 en locatie 
Sperwerstraat met als kenmerk D304840. 
 
De gemeenteraad voor te stellen: 
4. De grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304838 en locatie Sperwerstraat 
met als kenmerk D304840 vast te stellen; 
5. Om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot 
geheimhouding op de grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304840  en locatie 
Sperwerstraat met als kenmerk D304838 te bekrachtigen; 
6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld in 
beslispunten 4 en 5; 
7. De gemeenteraad voor te stellen een bestemmingsreserve Grondexploitatie Centrum Brummen 
in te stellen. 
8. De gemeenteraad voor te stellen om het resultaat toe te voegen aan de nieuwe 
bestemmingsreserve Grondexploitatie Centrum Brummen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. De gronden gelegen op de voormalige schoollocaties de Krullevaar en de Oecumenische 
school in Brummen te verkopen. 
2. Hiertoe de koop-realisatieovereenkomsten met registratienummers D299729 (Krullevaar) en 
D299730 (Oecumenische school) aan te gaan. 
3. Geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet op te leggen op de 
bijlagen grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304838 en locatie 
Sperwerstraat met als kenmerk D304840. 
 
De gemeenteraad voor te stellen: 
4. De grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304838 en locatie Sperwerstraat 
met als kenmerk D304840 vast te stellen; 
5. Om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de opgelegde verplichting tot 
geheimhouding op de grondexploitaties locatie Troelstralaan met als kenmerk D304840  en locatie 
Sperwerstraat met als kenmerk D304838 te bekrachtigen; 
6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het besprokene over de stukken bedoeld in 
beslispunten 4 en 5; 
7. De gemeenteraad voor te stellen een bestemmingsreserve Grondexploitatie Centrum Brummen 
in te stellen. 
8. De gemeenteraad voor te stellen om het resultaat toe te voegen aan de nieuwe 
bestemmingsreserve Grondexploitatie Centrum Brummen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027487/D303402 Beslissing op bezwaar betreffende besluit op handhavingsverzoek Pongeweg 4A 
  

Voorstel Besluiten om: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten; 
3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten; 



3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034526/D304566 Adviesnota aanpassing Tarieven Hulp bij het Huishouden 
  

Voorstel 1. Instemmen met de uitgangspunten tot aanpassing van de tarieven Hulp bij het Huishouden 
2. Vaststellen van de tarieven Hulp bij het Huishouden conform de in de bijlage berekende 
tarieven 2019 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Instemmen met de uitgangspunten tot aanpassing van de tarieven Hulp bij het Huishouden 
2. Vaststellen van de tarieven Hulp bij het Huishouden conform de in de bijlage berekende 
tarieven 2019 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034545/D304616 Arnhem aanwijzen als penvoerder voor de regio Veluwe m.b.t. het regioprogramma Veluwe 

Remembers. 
  

Voorstel U wordt voorgesteld de gemeente Arnhem aan te wijzen als penvoerder namens de regio Veluwe 
voor het regioprogramma Veluwe Remembers. Het aanwijzen van Arnhem als penvoerder vraagt 
niet om een financiële bijdrage.   
Met deze besluitvorming wil de Stuurgroep Veluwe Remembers, de benodigde noodzakelijke 
handelingen afstemmen binnen de deelnemende gemeenten. Dit om de subsidieaanvraag richting 
de provincie af te kunnen ronden en de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te 
bekrachtigen.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeente Arnhem aan te wijzen als penvoerder voor de regio Veluwe met als opdracht om 
mede namens de gemeente Brummen de rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten 
die nodig zijn om aanspraak te maken op provinciale subsidie voor het regioprogramma Veluwe 
Remembers; 
2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de vijf 'kerngemeenten', zijnde: Apeldoorn, 
Ede, Elburg en Wageningen en de Veluwe Board om volgens een vastgestelde verdeelsleutel 
(elke partij: € 20.000,-) een risicoreservering te hanteren voor de uitvoeringskosten van het 
regioprogramma, voor zover deze niet zijn gedekt met subsidie van de provincie en bijdragen 
vanuit het Vfonds, andere geldverstrekkers of middelen die gereserveerd zijn onder de vlag van 
de Veluwe Alliantie; 
3. De Stuurgroep Veluwe Remembers, adviserend te laten zijn richting penvoerder gemeente 
Arnhem, over de te nemen besluiten ten behoeve van de uitvoering van Veluwe Remembers. 
   

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034732/D305474 Concept gewijzigde begroting 2019 PlusOV & Concept begroting 2020-2023 PlusOV 
  

Voorstel 1. in te stemmen met de concept gewijzigde begroting 2019 Plus OV; 
2. in te stemmen met de concept begroting 2020-2023 Plus OV; 
3. in te stemmen met het voorstel "Verevening kosten routegebonden vervoer"; 
4. Het raadsvoorstel "zienswijze concept gewijzigde begroting 2019 Plus OV, concept begroting 
2020-2023 Plus OV en Verevening kosten routegebonden vervoer" vast te stellen en aan te 
bieden aan de gemeenteraad;  
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. in te stemmen met de concept gewijzigde begroting 2019 Plus OV; 



2. in te stemmen met de concept begroting 2020-2023 Plus OV; 
3. in te stemmen met het voorstel "Verevening kosten routegebonden vervoer"; 
4. Het raadsvoorstel "zienswijze concept gewijzigde begroting 2019 Plus OV, concept begroting 
2020-2023 Plus OV en Verevening kosten routegebonden vervoer vast te stellen en aan te bieden 
aan de gemeenteraad;  
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 


