
B&W besluitenlijst definitief van 3 september 2019 

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

 
 
 
 
Z036543/D308723 Vaststellen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 
  

Voorstel 1. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 2019 vast te stellen. 
2. De Regeling  in werking te laten treden met ingang van de dag na de datum van 

publicatie daarvan in het Gemeenteblad met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 
2019. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 2019 vast te stellen. 
2. De Regeling  in werking te laten treden met ingang van de dag na de datum van 

publicatie daarvan in het Gemeenteblad met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 
2019. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035286/D309850 Principeverzoek Domineeskamp 1 t/m 7 (oneven) in Hall 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief om de 4 bestaande sociale 
huurwoningen aan de Domineeskamp 1 t/m 7 (oneven) in Hall te slopen en door 6 nieuwe sociale 
huurwoningen te vervangen. 
2. De initiatiefnemer dient met de bewoners en omwonenden in overleg te gaan aangaande zijn 
initiatief. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief om de 4 bestaande sociale 
huurwoningen aan de Domineeskamp 1 t/m 7 (oneven) in Hall te slopen en door 6 nieuwe sociale 
huurwoningen te vervangen. 
2. De initiatiefnemer dient met de bewoners en omwonenden in overleg te gaan aangaande zijn 
initiatief. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z037919/D311766 Actualisatie beleid minima en schuldhulpverlening en invoering Voorzieningenwijzer 
  

Voorstel 1. het concept beleidsplan 'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020 - 2023' vast te stellen. 
2. het concept beleidsplan 'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020 - 2023' 6 weken vrij te geven voor inzage en inspraak. 
3. de MAR te vragen binnen 4 weken advies uit te brengen op het concept beleidsplan 
'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen 2020 - 2023'. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. het concept beleidsplan 'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020 - 2023' vast te stellen. 
2. het concept beleidsplan 'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële 
problemen 2020 - 2023' 6 weken vrij te geven voor inzage en inspraak. 
3. de MAR te vragen binnen 4 weken advies uit te brengen op het concept beleidsplan 
'ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen 2020 - 2023'. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 



Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035554/D311977 Gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Voorstondensestraat 14 te Hall 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Voorstondensestraat 14 te Hall gewijzigd vast 
te stellen; 
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Voorstondensestraat 14 te Hall gewijzigd vast 
te stellen; 
2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031155/D312382 Adviesnota beslissing op bezwaar betreffende besluit op handhavingsverzoek Soerense 

Zand Noord 4 
  

Voorstel Besluiten om: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te laten onder 
vermelding van de wettelijke grondslag. 

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 
vermelding van de wettelijke grondslag. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z038174/D312482 Collegevoorstel Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 

van de Gemeente Brummen 
  

Voorstel 1. De raad voor te stellen het controleprotocol, inclusief normenkader, voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2019 van de gemeente Brummen, vast te 
stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De raad voor te stellen het controleprotocol, inclusief normenkader, voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2019 van de gemeente Brummen, vast te 
stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034956/D312635 Instemmen met de overeenkomsten omwille van het Wijzigingsplan Heemstedeweg 2 

Eerbeek 
  



Voorstel Besluiten om: 
 
1. In te stemmen met de Anterieure overeenkomst en de Planschadeovereenkomst voor het 
wijzigingsplan Heemstedeweg 2 Eerbeek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met de Anterieure overeenkomst en de Planschadeovereenkomst voor het 
wijzigingsplan Heemstedeweg 2 Eerbeek. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


