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Z003189/D303373 Adviesnota Jaarstukken 2018 
  

Voorstel De Gemeenteraad voor te stellen: 
1. de Jaarstukken 2018 vast te stellen. 
2. de investeringsuitgaven: 
a. beschikbaar te stellen voor applicatie LEEF € 91.000, 
b. beschikbaar te stellen voor monitor Bedrijfsresultaten € 40.000, 
c. beschikbaar te stellen voor MY Lex zoekmachine € 30.000, 
d. voor vervanging van Ipads het restant van € 96.140 te laten vrijvallen, 
e. voor vervanging van  thin clients het restant van € 59.171 te laten vrijvallen. 
3. Een viertal investeringen ouder dan 3 jaar voor het jaar 2019 beschikbaar te blijven stellen. 
4. Het resultaat 2018 van € 513.816 te onttrekken uit de vrije reserve. 
5. Kennis te nemen van de Loonkostenanalyse 2018. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De Gemeenteraad voor te stellen: 
1. de Jaarstukken 2018 vast te stellen. 
2. de investeringsuitgaven: 
a. beschikbaar te stellen voor applicatie LEEF € 91.000, 
b. beschikbaar te stellen voor monitor Bedrijfsresultaten € 40.000, 
c. beschikbaar te stellen voor MY Lex zoekmachine € 30.000, 
d. voor vervanging van Ipads het restant van € 96.140 te laten vrijvallen, 
e. voor vervanging van  thin clients het restant van € 59.171 te laten vrijvallen. 
3. Een viertal investeringen ouder dan 3 jaar voor het jaar 2019 beschikbaar te blijven stellen. 
4. Het resultaat 2018 van € 513.816 te onttrekken uit de vrije reserve. 
5. Kennis te nemen van de Loonkostenanalyse 2018. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Ter kennisname 

 
 
Z034418/D305744 Vaststelling CAR-UWO wijzigingen 1 januari, 1 mei en 1 oktober 2018 
  

Voorstel 1. De volgende LOGA circulaires vast te stellen. Hiermee worden wijzigingen in de Collectieve 
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en hun toelichting 
vastgesteld:  

 Per 1 juli 2018: Lbr 18/024 d.d. 29 mei 2018. Technische wijzigingen in 3 artikelen. 
 Per 1 oktober 2018: Lbr 18/042 d.d. 24 juli 2018. Wijzigingen als gevolg van een 

uitwerking van de cao-afspraak gelijke beloning. 
 Per 1 januari 2018: Lbr 18/045 d.d. 26 juli 2018. Wijziging leeftijdsafhankelijke factoren 

inzake FLO-overgangsrecht. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De volgende LOGA circulaires vast te stellen. Hiermee worden wijzigingen in de 
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst 
(UWO) en hun toelichting vastgesteld: 

 Per 1 juli 2018: Lbr 18/024 d.d. 29 mei 2018. Technische wijzigingen in 3 artikelen. 
 Per 1 oktober 2018: Lbr 18/042 d.d. 24 juli 2018. Wijzigingen als gevolg van een 

uitwerking van de cao-afspraak gelijke beloning. 
 Per 1 januari 2018: Lbr 18/045 d.d. 26 juli 2018. Wijziging leeftijdsafhankelijke factoren 

inzake FLO-overgangsrecht. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z034996/D305953 Uitvoeringsovereenkomst Stichting Welzijn Brummen 2019 
  

Voorstel 1. de uitvoeringsovereenkomst 2019 (D305952) met Stichting Welzijn Brummen aan te gaan 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. de uitvoeringsovereenkomst 2019 (D305952) met Stichting Welzijn Brummen aan te gaan 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027219/D306026 Klantervaringsonderzoek WMO 2017 
  

Voorstel 1. Het rapport "cliëntervaring WMO gemeente Brummen" vast te stellen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het rapport "cliëntervaring WMO gemeente Brummen" vast te stellen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035146/D306330 Vaststellen Regionaal Programma Werklocaties 2019-2030 
  

Voorstel U wordt geadviseerd het Regionaal Programma Werklocaties - Cleantech Regio 2019-2030, vast 
te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Het Regionaal Programma Werklocaties - Cleantech Regio 2019-2030 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035230/D306519 Collegevoorstel Meicirculaire 2019 
  

Voorstel 1. Het financiële effect van de meicirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2018 en 2019 betrekken 
bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2019; 
2. Het financiële effect van de meicirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2020 tot en met 2022 
betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 - 2023; 
3. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het financiële effect van de meicirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2018 en 2019 betrekken 
bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2019; 
2. Het financiële effect van de meicirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2020 tot en met 2022 
betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 - 2023; 
3. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029480/D306560 Eenmalige bijdrage beschikbaar stellen voor de inrichting van een toeristisch 

informatiepunt in het stationsgebouw in Eerbeek. 



  

Voorstel 1. Eenmalig een bijdrage van € 5.000, -- beschikbaar te stellen voor de inrichting van een 
toeristisch informatiepunt in het stationsgebouw als pilot voor het seizoen 2019. Deze 
bijdrage dekken uit de bestemmingsreserve Recreatie en Toerisme; 

2. Verkenning starten voor de ontwikkeling van het stationsgebied als transferium voor de 
Veluwe met als resultaat een meerjarenplan met meerjarige businesscase, uitgevoerd 
door de initiatiefnemers, gereed in november 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Eenmalig een bijdrage van € 5.000, -- beschikbaar stellen voor de inrichting van een 
toeristisch informatiepunt in het stationsgebouw als pilot voor het seizoen 2019. Deze 
bijdrage dekken uit de bestemmingsreserve Recreatie en Toerisme; 

2. Verkenning starten voor de ontwikkeling van het stationsgebied als transferium voor de 
Veluwe met als resultaat een meerjarenplan met meerjarige businesscase, uitgevoerd 
door de initiatiefnemers, gereed in november 2019. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035387/D306639 Wijziging GR Basismobiliteit 
  

Voorstel De gewijzigde GR Basismobiliteit vast te stellen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De gewijzigde GR Basismobiliteit vast te stellen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029446/D306942 De raad vragen een coördinatiebesluit te nemen voor de procedure ter verplaatsing van de 

Aldi Brummen 
  

Voorstel Besluiten om: 
   

1. De gemeenteraad te vragen een coördinatiebesluit te nemen over de nog te doorlopen 
ruimtelijke procedure die de verplaatsing van Aldi Brummen mogelijk maakt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
   

1. De gemeenteraad te vragen een coördinatiebesluit te nemen over de nog te doorlopen 
ruimtelijke procedure die de verplaatsing van Aldi Brummen mogelijk maakt. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035554/D306955 ontwerpbestemmingsplan Voorstondensestraat 14 te Hall 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan; 
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter visie legging.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan; 
2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor ter visie legging.  



Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 


