
B&W besluitenlijst definitief van 1 oktober 2019 

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

 
 
 
 
Z002719/D308322 Definitieve subsidievaststelling 2018 Humanitas / Knooppunt Mantelzorg 
  

Voorstel 1. De subsidie 2018 aan Humanitas voor de uitvoering van het Knooppunt Mantelzorg vast te 
stellen op € 108.351,- 
2. Het restantbedrag van € 874,- terug te vorderen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De subsidie 2018 aan Humanitas voor de uitvoering van het Knoopput Mantelzorg vast te 
stellen op € 108.351,- 
2. Het restantbedrag van € 874,- terug te vorderen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z038597/D313531 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland en aansluiting van 

GGD NOG bij werkgeversvereniging. 
  

Voorstel 1. De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma met terugwerkende kracht per 1-1-2019 toe te 
voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 en voor de 
hiervoor benodigde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost 
Gelderland toestemming te vragen aan de gemeenteraad. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen in de 
zienswijze over de aansluiting van de GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit  1. De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma met terugwerkende kracht per 1-1-2019 toe te 
voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 en hiervoor 
toestemming te vragen aan de gemeenteraad; 
2. De gemeenteraad te adviseren om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen in de 
zienswijze over de aansluiting van de GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z/18/001967/D313727 Gewijzigde vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. het 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' met kenmerk NL.IMRO.BPBREEPARCH20000-
va01 voor de gewijzigde vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. het 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' met kenmerk NL.IMRO.BPBREEPARCH20000-
va01 voor de gewijzigde vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z039070/D314119 Beslissing op bezwaar kap zuileik Heemkerkstraat 12 in Brummen 
  

Voorstel 1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


