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

 
 
 
 
Z037274/D310179 Aanpassen Onderwijsachterstandenbeleid Voorschoolse Educatie 
  

Voorstel 1. De uitvoeringsnotitie Kinderopvangregelingen Brummen vast te stellen 
2. De subsidieregeling Kinderopvang Brummen inclusief de aanvraagformulieren vast te stellen 
(kenmerk D315335, D315336, D315336 en D315339) 
3. In te stemmen met het jaarlijks aanpassen van de aanvraagformulieren voor wat betreft 
aanpassing van de tarieven aan de indexatie 
4. Hiervoor in het mandaatregister het volgende mandaat/volmacht onder nummer 23.8 op te 
nemen voor de procesmanager en de beleidsmedewerker A/B: het jaarlijks wijzigen 
van aanvraagformulieren behorende bij de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen voor de 
indexatie van de tarieven. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De uitvoeringsnotitie Kinderopvangregelingen Brummen vast te stellen 
2. De subsidieregeling Kinderopvang Brummen inclusief de aanvraagformulieren vast te stellen 
(kenmerk D315335, D315336, D315336 en D315339) 
3. In te stemmen met het jaarlijks aanpassen van de aanvraagformulieren voor wat betreft 
aanpassing van de tarieven aan de indexatie 
4. Hiervoor in het mandaatregister het volgende mandaat/volmacht onder nummer 23.8 op te 
nemen voor de procesmanager en de beleidsmedewerker A/B: het jaarlijks wijzigen 
van aanvraagformulieren behorende bij de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen voor de 
indexatie van de tarieven. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z033729/D312577 Ontwikkeling Loenenseweg 2 Eerbeek 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling aan de Loenenseweg 2 op basis 
van het voorgestelde bouwplan, waarbij het achterliggende terrein wordt ingericht met 
parkeerplaatsen; 
2. Geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een fitnesscentrum in de plint. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling aan de Loenenseweg 2 op basis 
van het voorgestelde bouwplan, waarbij het achterliggende terrein wordt ingericht met 
parkeerplaatsen; 
2. Geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een fitnesscentrum in de plint. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039836/D315799 Verlenging overeenkomst met accountant met één jaar , voor het jaar 2020 
  

Voorstel 1. de overeenkomst met de accountant te verlengen onder voorwaarde dat de raad instemt met 
deze verlenging 
2. de raad te verzoeken om in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst 
met accountant met één jaar voor het boekjaar 2020 en Baker Tilly aan te wijzen als accountant 
als bedoeld in artikel 2.1 van de Controleverordening gemeente Brummen 
  



Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. de overeenkomst met de accountant te verlengen onder voorwaarde dat de raad instemt met 
deze verlenging 
2. de raad te verzoeken om in te stemmen met de verlenging van de overeenkomst 
met accountant met één jaar voor het boekjaar 2020 en Baker Tilly aan te wijzen als accountant 
als bedoeld in artikel 2.1 van de Controleverordening gemeente Brummen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039858/D315861 Adviesnota bezwaarschrift zwaluwtil Domineeskamp in Hall 
  

Voorstel Het bezwaar - gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
zwaluwtil op een groenstrook aan de Domineeskamp in Hall - ontvankelijk en ongegrond verklaren 
en het bestreden besluit in stand laten, zoals ook de commissie voor de bezwaarschriften heeft 
geadviseerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Het bezwaar - gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
zwaluwtil op een groenstrook aan de Domineeskamp in Hall - ontvankelijk en ongegrond verklaren 
en het bestreden besluit in stand laten, zoals ook de commissie voor de bezwaarschriften heeft 
geadviseerd. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


