
B&W besluitenlijst definitief van 7 oktober 2019 

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

 
 
 
 
Z032944/D313853 Invoering Wet verplichte GGZ 
  

Voorstel 1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak implementatie Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang regio's Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek; 
2. Voorgestelde werkprocessen aan te nemen als uniforme werkwijze regionaal voor de uitvoering 
van gemeentelijke verantwoordelijkheden; 
3. Het in ontvangst nemen van de Wvggz-meldingen uit te besteden aan het regionaal Advies- en 
meldpunt "Verward gedrag" en hiertoe overeenkomstig een overeenkomst aan te gaan 
conform de overeenkomst regionaal meld- en adviespunt verward gedrag; 
4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en géén nationaal openbare 
aanbestedingsprocedure te volgen voor de opdracht van het regionaal Advies- en meldpunt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak implementatie Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang regio's Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek; 
2. Voorgestelde werkprocessen aan te nemen als uniforme werkwijze regionaal voor de uitvoering 
van gemeentelijke verantwoordelijkheden; 
3. Het in ontvangst nemen van de Wvggz-meldingen uit te besteden aan het regionaal Advies- en 
meldpunt "Verward gedrag" en hiertoe overeenkomstig een overeenkomst aan te gaan 
conform de overeenkomst regionaal meld- en adviespunt verward gedrag; 
4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en géén nationaal openbare 
aanbestedingsprocedure te volgen voor de opdracht van het regionaal Advies- en meldpunt. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027174/D313917 Beëindiging subsidie De Mollenhof 
  

Voorstel 1. De subsidierelatie met De Mollenhof met ingang van 1 januari 2020 te beëindigen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De subsidierelatie met De Mollenhof met ingang van 1 januari 2020 te beëindigen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039146/D314356 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding versie 2019 
  

Voorstel 1) Het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding versie 2019 vast te stellen 
2) De Breestraat niet op te nemen in fase 2 van het uitvoeringsplan 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1) Het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding versie 2019 vast te stellen 
2) De Breestraat niet op te nemen in fase 2 van het uitvoeringsplan 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z031933/D314426 Subsidievaststelling 2018 Culturele Stichting Gemeente Brummen 
  



Voorstel De subsidie 2018 aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen definitief vast te stellen op € 
24.925,--. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De subsidie 2018 aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen definitief vast te stellen op € 
24.925,--. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039379/D314864 Belasting verordeningen 2020 
  

Voorstel De Raad voor te stellen de volgende Verordeningen vast te stellen; 
a. Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005; 
b. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005; 
c. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005; 
d. Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013; 
e. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009; 
f.  Verordening tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting 2005.    
g. de Tarieventabel 2020, behorende bij de Legesverordening 2017. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De Raad voor te stellen de volgende Verordeningen vast te stellen; 
a. Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005; 
b. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005; 
c. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005; 
d. Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013; 
e. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009; 
f.  Verordening tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting 2005.    
g. de Tarieventabel 2020, behorende bij de Legesverordening 2017. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034956/D314889 Vast te stellen Wijzigingsplan Heemstedeweg 2 Eerbeek 
  

Voorstel Besluiten om:  

1. Het voorliggende wijzigingsplan "Heemstedeweg 2, Eerbeek" met als 
identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700065-on01 vast te stellen en ter inzage te 
leggen gedurende een termijn van 6 weken. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om:  

1. Het voorliggende wijzigingsplan "Heemstedeweg 2, Eerbeek" met als 
identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700065-on01 vast te stellen en ter inzage te 
leggen gedurende een termijn van 6 weken. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039398/D314920 Collegevoorstel Septembercirculaire 2019 
  

Voorstel 1. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor het uitkeringsjaar 2019 betrekken bij 
het opstellen van de jaarstukken 2019; 
2. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor het uitkeringsjaar 2020 betrekken bij 
het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2020; 
3. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2021 tot en met 
2024 betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021-2024; 



4. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor het uitkeringsjaar 2019 betrekken bij 
het opstellen van de jaarstukken 2019; 
2. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor het uitkeringsjaar 2020 betrekken bij 
het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2020; 
3. Het financiële effect van de septembercirculaire 2019 voor de uitkeringsjaren 2021 tot en met 
2024 betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021-2024; 
4. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


