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

(secretaris) 

 
 
 
 
Z034310/D303998 Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Gemeente Brummen 2019 
  

Voorstel 1. De raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 in te trekken. 
2. De raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Gemeente 
Brummen 2019 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 in te trekken. 
2. De raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Gemeente 
Brummen 2019 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034811/D305448 Nadere regels innovatiesubsidie sociaal domein 2019 
  

Voorstel 1. De concept regeling Innovatiesubsidie sociaal domein 2020-2021 ter advisering voor te leggen 
aan de Maatschappelijke adviesraad in de periode 26 juni tot en met 31 juli 2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De concept regeling Innovatiesubsidie sociaal domein 2020-2021 ter advisering voor te leggen 
aan de Maatschappelijke adviesraad in de periode 26 juni tot en met 31juli 2019. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035624/D307047 Vaststelling CAR-UWO wijzigingen 1 jan 2017, 1 aug 2017, 1 okt 2017, 1 jan 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 januari 2017: Lbr 17/016 d.d. 10 maart 2017. Wijziging als gevolg van 
aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren. 

 Per 1 januari  en 1 oktober 2017: Lbr 17/033 d.d. 7 juni 2017. Technische wijzigingen 
in een groot aantal artikelen. 

 Per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 juli 2019: Lbr 
17/057 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging salarisbedragen als gevolg van afsluiten CAO 
gemeente 2017-2019. 

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 januari 2017: Lbr 17/016 d.d. 10 maart 2017. Wijziging als gevolg van 
aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren. 

 Per 1 januari  en 1 oktober 2017: Lbr 17/033 d.d. 7 juni 2017. Technische wijzigingen 
in een groot aantal artikelen. 

 Per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 juli 2019: Lbr 
17/057 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging salarisbedragen als gevolg van afsluiten CAO 



gemeente 2017-2019. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035637/D307069 Aanwijzen lidmaatschap Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
  

Voorstel 1. Burgemeester A.J. van Hedel aan te wijzen als 2e lid van het Algemeen Bestuur van 
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Burgemeester A.J. van Hedel aan te wijzen als 2e lid van het Algemeen Bestuur van 
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035636/D307078 Vaststelling CAR-UWO wijzigingen 1 januari 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 januari 2018: Lbr 17/058 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging als gevolg van CAO 
akkoord 2017-2019 inzake aanstellingen banenafspraak, verklaring omtrent gedrag en 
zwaarwegend advies bij van-werk-naar-werk contract. 

 Per 1 januari  2018: Lbr 17/070 d.d. 20 november 2017. Wijziging periode inwinnen 
extern loopbaanadvies. 

 Per 1 januari 2018: Lbr 17/080 d.d. 18 december 2017. Wijzigingen als gevolg van 
akkoord reparatie 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 januari 2018: Lbr 17/058 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging als gevolg van CAO 
akkoord 2017-2019 inzake aanstellingen banenafspraak, verklaring omtrent gedrag en 
zwaarwegend advies bij van-werk-naar-werk contract. 

 Per 1 januari  2018: Lbr 17/070 d.d. 20 november 2017. Wijziging periode inwinnen 
extern loopbaanadvies. 

 Per 1 januari 2018: Lbr 17/080 d.d. 18 december 2017. Wijzigingen als gevolg van 
akkoord reparatie FLO overgangsrecht. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z/18/001721/D307179 Afwijzen aanvraag tegemoetkoming planschade 
  

Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van SAOZ betreffende de aanvraag om tegemoetkoming 
in planschade van de eigenaar van het object aan de Cortenoeverseweg 129 te 
Brummen. 

2. Op basis van het ingekomen advies de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af 
te wijzen en het betaalde drempelbedrag niet terug te storten. 

3. De in redelijkheid gemaakte deskundigenkosten te vergoeden. 



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met het advies van SAOZ betreffende de aanvraag om tegemoetkoming 
in planschade van de eigenaar van het object aan de Cortenoeverseweg 129 te 
Brummen. 

2. Op basis van het ingekomen advies de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af 
te wijzen en het betaalde drempelbedrag niet terug te storten. 

3. De in redelijkheid gemaakte deskundigenkosten te vergoeden. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 


