
B&W besluitenlijst definitief van 21 januari 2020 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), E.M. van Ooijen, W.P. van Burgsteden, P. Inberg, G.I. Timmer en M. 

Klos (secretaris) 

 
 
 
 
Z040863/D317890 Adviesnota Uitgangspunten Grondexploitaties en MPG 2020 
  

Voorstel 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de Grondexploitaties en Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG 2020), zoals opgenomen in de bijlage met 
registratienummer D317890 

2. de raad voor te stellen om de uitgangspunten voor de Grondexploitaties en Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG 2020), zoals opgenomen in de bijlage met 
registratienummer D317890  , vast te stellen. 

Besluit Aangehouden 

Het besluit 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de Grondexploitaties en Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG 2020), zoals opgenomen in de bijlage met 
registratienummer D317890 

2. de raad voor te stellen om de uitgangspunten voor de Grondexploitaties en Meerjaren 
Prognose Grondexploitaties 2020 (MPG 2020), zoals opgenomen in de bijlage met 
registratienummer D317890  , vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z040342/D319665 Ontwikkeling parkzone met hondenspeelveld project Elzenbos 
  

Voorstel 1. In te stemmen met het vervroegd starten met de aanleg van de geplande 
parkzone naast de wijk Elzenbos II. 

2. In te stemmen met de aanlegd van een hondenspeelveld in de parkzone  
3. Het hondenspeelveld aan te merken als hondenlosloop gebied zoals bedoeld in 

de algemene plaatselijke verordening. 
4. Kennis te nemen van de bewonersparticipatie met betrekking tot het hondenspeelveld. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. In te stemmen met het vervroegd starten met de aanleg van de geplande 
parkzone naast de wijk Elzenbos II. 

2. In te stemmen met de aanlegd van een hondenspeelveld in de parkzone  
3. Het hondenspeelveld aan te merken als hondenlosloop gebied zoals bedoeld in 

de algemene plaatselijke verordening. 
4. Kennis te nemen van de bewonersparticipatie met betrekking tot het hondenspeelveld. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z039152/D319871 Definitieve beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Brummen 
  

Voorstel 1. de  beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Brummen (D320572) vast te stellen. 
2. de beleidsregels met terugwerkende kracht, per 1 januari 2020, vast te stellen. 
3. de nota van beantwoording zienswijzen (D320573) op de beleidsregels bijzondere bijstand 
2020 Brummen vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. de  beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Brummen (D320572) vast te stellen. 
2. de beleidsregels met terugwerkende kracht, per 1 januari 2020, vast te stellen. 



3. de nota van beantwoording zienswijzen (D320573) op de beleidsregels bijzondere bijstand 
2020 Brummen vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z042348/D321126 Beslissing op bezwaar Rembrandtlaan 27 
  

Voorstel 1. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek gegrond te verklaren en het primaire 
besluit in stand te laten onder het nemen van een nieuw verkeersbesluit. 
3. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van de Rembrandtlaan 27 
in Eerbeek. 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 eerste lid 
onder d en tweede lid, onder e van de Wob geheimhouding op te leggen op de documenten en 
het behandelde behorende bij beslispunt 1 en 2.  

Besluit Aangehouden 

Het besluit 1. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek ontvankelijk te verklaren. 
2. Het bezwaarschrift van 27 augustus 2019 gericht tegen het besluit tot het intrekken van de 
gehandicaptenparkeerplaats Rembrandtlaan 27 in Eerbeek gegrond te verklaren en het primaire 
besluit in stand te laten onder het nemen van een nieuw verkeersbesluit. 
3. Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van de Rembrandtlaan 27 
in Eerbeek. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z042289/D321147 Regiovisie Samen tegen huiselijk geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 tm 2023 
  

Voorstel 1. Instemmen met de Regiovisie en Uitvoeringsagenda, inclusief de lokale paragraaf met lokale 
speerpunten 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023', met 
daarin als belangrijkste onderdelen: 
- Veiligheid voorop; eerst directe veiligheid regelen, daarna starten met hulpverlening; 
- Integrale sturing. De inzet van partners op de leefgebieden hulp/zorg en veiligheid/straf moet 
beter op elkaar worden afgestemd; 
- Extra aandacht voor specifieke doelgroepen. 
 
2. De regiovisie en uitvoeringsagenda, inclusief de lokale paragraaf met lokale 
speerpunten 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' voor 
inspraak vrijgeven. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het college heeft  ingestemd met de Regiovisie en Uitvoeringsagenda, inclusief de lokale 
paragraaf met lokale speerpunten 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 
tot en met 2023', met daarin als belangrijkste onderdelen: 
- Veiligheid voorop; eerst directe veiligheid regelen, daarna starten met hulpverlening; 
- Integrale sturing. De inzet van partners op de leefgebieden hulp/zorg en veiligheid/straf moet 
beter op elkaar worden afgestemd; 
- Extra aandacht voor specifieke doelgroepen. 
 
2. De regiovisie en uitvoeringsagenda, inclusief de lokale paragraaf met lokale 
speerpunten 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' wordt 
voor inspraak vrijgegeven. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


