
B&W besluitenlijst definitief van 8 januari 2019 

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

(secretaris) 

 
 
 
 
Z/18/001859/D290035 Aankoop pand Graaf van Limburg Stirumplein 7 te Brummen 
  

Voorstel 1. Het pand Graaf van Limburg Stirumplein 7 te Brummen aan te kopen, voor de 
centrumontwikkeling, onder voorwaarde dat de gemeenteraad een investeringskrediet 
beschikbaar stelt; 
2. De gemeenteraad voor te stellen een investeringskrediet van € 275.000 beschikbaar te stellen 
voor de aankoop van dit pand. 
  

Besluit Aangehouden 

Het besluit 1. Het pand Graaf van Limburg Stirumplein 7 te Brummen aan te kopen, voor de 
centrumontwikkeling, onder voorwaarde dat de gemeenteraad een investeringskrediet 
beschikbaar stelt; 
2. De gemeenteraad voor te stellen een investeringskrediet van € 275.000 beschikbaar te stellen 
voor de aankoop van dit pand. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z028723/D290760 Regionaal Jaarwerkplan 'Beschermd Thuis' 2019-2020 
  

Voorstel 1. Het regionaal Jaarwerkplan 'Beschermd Thuis' 2019-2020 vast te stellen; 
2. In te stemmen met het deelnemen van de gemeente Brummen aan de pilot OZO-verbindzorg. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het regionaal Jaarwerkplan 'Beschermd Thuis' 2019-2020 vast te stellen; 
2. In te stemmen met het deelnemen van de gemeente Brummen aan de pilot OZO-verbindzorg. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z028485/D292145 Aanpassing Rekening Courantovereenkomst met BNG 
  

Voorstel 1. Akkoord gaan met wijzigen van het Financieringsovereenkomst ( Krediet en Depotarrangement) 
met Bank Nederlandse Gemeenten. 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit Het aangaan van de gewijzigde Financieringsovereenkomst ( Krediet- en Depotarrangement) met 
als referentie A005096-1 van de BNG. 
Deze overeenkomst vervangt de Financieringsovereenkomst van 19 januari 2015 met als 
referentie MO/1645196/155. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z028101/D292184 Adviesnota beslissing op bezwaar handhavingsbesluit Michaelshoeve 
  

Voorstel Besluiten om: 

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

onder aanvulling van de motivering; 
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 

onder aanvulling van de motivering; 
3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029450/D292238 Opdrachtverlening aan P.J.Q. Steinweg tot ondertekening intentieovereenkomst LCE 
  

Voorstel 1. Wethouder P.J.Q. Steinweg opdracht te geven de intentieovereenkomst Logistiek Centrum 
Eerbeek te ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Wethouder P.J.Q. Steinweg opdracht te geven de intentieovereenkomst Logistiek Centrum 
Eerbeek te ondertekenen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029449/D292251 Collegevoorstel decembercirculaire 2018 
  

Voorstel 1. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2016, 2017 en 
2018 betrekken bij de opstelling van de jaarrekening 2018; 
2. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2019 betrekken bij 
het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2019; 
3. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2020 tot en met 
2022 betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2019; 
4. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2016, 2017 en 
2018 betrekken bij de opstelling van de jaarrekening 2018; 
2. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2019 betrekken bij 
het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2019; 
3. Het financiële effect van de decembercirculaire 2018 voor het uitkeringsjaar 2020 tot en met 
2022 betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2019; 
4. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z029491/D292320 Jaarverslag 2017 Regionaal Archief Zutphen 
  



Voorstel Kennis te nemen van: 
 
1. het Jaarverslag 2017 van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Het jaarverslag 2017 van het Regionaal Archief Zutphen wordt ter kennisneming aangeboden. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


