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Z035710/D309096 Beheer speelvoorzieningen 
  

Voorstel 1) De hoeveelheid speelterreinen in de gemeente te herzien 
2) Als uitgangspunt hierbij minimaal één buurtspeelplaats per wijk of kern te behouden 
3) De wijkspeelplaatsen te behouden 
4) De (her-)inrichting van speelterreinen te doen in overleg met de buurt/kern. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1) De hoeveelheid speelterreinen in de gemeente te herzien 
2) Als uitgangspunt hierbij minimaal één buurtspeelplaats per wijk of kern te behouden 
3) De wijkspeelplaatsen te behouden 
4) De (her)inrichting van speelterreinen te doen in overleg met de buurt/kern 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039050/D314084 Werkwijze toegang Wlz-GGZ 
  

Voorstel 1. Vaststellen van de volgende werkwijze voor de overgang voor regionale cliënten MO/BW van 
Wmo naar Wlz:  

 Monitoren welke cliënten MO/BW in aanmerking komen voor de Wlz en of deze 
cliënten (via hun aanbieder) daadwerkelijk een Wlz-indicatie aanvragen. 

 Per 1-1-2021 worden de Wmo-indicaties van de huidige cliënten MO/BW voor wie in 
2020 een Wlz-indicatie is afgegeven ingetrokken. 

 Per 1-1-2021 worden de Wmo-indicaties van de huidige cliënten MO/BW waarvan in 
2020 is gebleken dat zij in aanmerking komen voor de Wlz, maar die daar geen gebruik 
van willen maken eveneens ingetrokken. 

2. Per 1 januari 2020 de volgende wettelijke regeling consequent toe te passen/te handhaven: de 
gemeente kan conform de Wmo 2015 een maatwerkvoorziening weigeren indien de cliënt 
aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de 
Wlz, dan wel er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden 
en weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit dienaangaande. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Vaststellen van de volgende werkwijze voor de overgang voor regionale cliënten MO/BW van 
Wmo naar Wlz:  

 Monitoren welke cliënten MO/BW in aanmerking komen voor de Wlz en of deze 
cliënten (via hun aanbieder) daadwerkelijk een Wlz-indicatie aanvragen. 

 Per 1-1-2021 worden de Wmo-indicaties van de huidige cliënten MO/BW voor wie in 
2020 een wlz-indicatie is afgegeven ingetrokken. 

 Per 1-1-2021 worden de Wmo-indicaties van de huidige cliënten MO/BW waarvan in 
2020 is gebleken dat zij in aanmerking komen voor de Wlz, maar die daar geen gebruik 
van willen maken eveneens ingetrokken. 

2. Per 1 januari 2020 de volgende wettelijke regeling consequent toe te passen/te handhaven: de 
gemeente kan conform de Wmo 2015 een maatwerkvoorziening weigeren indien de cliënt 
aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de 
Wlz, dan wel er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden 
en weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit dienaangaande. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039252/D314613 Adviesnota Uitvoering Groene Opgave Landschap IJsselsprong 



  

Voorstel 1. De uitvoering van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Brummen 2016-2021 
qua proces en timing zoveel mogelijk aan te sluiten bij het proces van WaardeVOL 
Brummen 2016-2025. 

2. Hiervoor bij de provincie Gelderland een verzoek om aanpassing van de 
subsidievoorwaarden in te dienen. 

3. In te stemmen met de herijking van het plan van aanpak Uitvoering Groene Opgave 
IJsselsprong 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De uitvoering van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Brummen 2016-2021 
qua proces en timing zoveel mogelijk aan te sluiten bij het proces van WaardeVOL 
Brummen 2016-2025. 

2. Hiervoor bij de provincie Gelderland een verzoek om aanpassing van de 
subsidievoorwaarden in te dienen. 

3. In te stemmen met de herijking van het plan van aanpak Uitvoering Groene Opgave 
IJsselsprong 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039346/D314763 Landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
  

Voorstel 1. Het door de VNG opgestelde convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
aan te gaan. 
2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant Landelijke Toegankelijkheid 
Maatschappelijke Opvang door de portefeuillehouder Wmo. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het door de VNG opgestelde convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 
aan te gaan. 
2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant Landelijke Toegankelijkheid 
Maatschappelijke Opvang door de portefeuillehouder Wmo. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034644/D315126 Vast te stellen Wijzigingsplan De Voortweg 11 Tonden 
  

Voorstel Besluiten om:  

1. Het voorliggende wijzigingsplan "De Voortweg 11, Tonden" met als identificatienummer 
NL.IMRO.0213.BPBG700064-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 "De Voortweg 11, Tonden" met als identificatienummer 
NL.IMRO.0213.BPBG700064-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 

 
 
Z033186/D315334 Convenant pilot veranderopgave wet inburgering 
  



Voorstel 1. het convenant pilotprogramma duale trajecten in de veranderopgave inburgering als mede-
aanvrager aan te gaan en te ondertekenen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. het convenant pilotprogramma duale trajecten in de veranderopgave inburgering als mede-
aanvrager aan te gaan en te ondertekenen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


