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

van de Vliert (loco-secretaris) 

 
 
 
 
Z037381/D312668 Bestrijding Eikenprocessierups 
  

Voorstel 1) De eikenprocessierups in 2020 preventief te bestrijden met nematoden op gemeentelijke eiken 
aan schoolroutes en in de woonkernen waar geen beperkingen gelden in verband met de 
aanwezigheid van beschermde vlinders; 
2) De eikenprocessierups in 2020 curatief te bestrijden bij gemeentelijke eiken binnen de 
bebouwde kom, bij bewegwijzerde fiets- en wandelroutes en op gemeentelijke eiken die binnen 50 
meter van een woning in het buitengebied staan; 
3) Maatregelen te nemen die de natuurlijke bestrijding van de rups op termijn bevorderen; 
4) De dekking van de kosten te zoeken binnen de begroting 2020 en te rapporteren in de burap 
5) De opdracht voor preventieve bestrijding al te geven; 
6) Actief te communiceren over de aanwezigheid, risico's en de aanpak van de bestrijding van de 
eikenprocessierups 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1) De eikenprocessierups in 2020 preventief te bestrijden met nematoden op gemeentelijke eiken 
aan schoolroutes en in de woonkernen waar geen beperkingen gelden in verband met de 
aanwezigheid van beschermde vlinders; 
2) De eikenprocessierups in 2020 curatief te bestrijden bij gemeentelijke eiken binnen de 
bebouwde kom, bij bewegwijzerde fiets- en wandelroutes en op gemeentelijke eiken die binnen 50 
meter van een woning in het buitengebied staan; 
3) Maatregelen te nemen die de natuurlijke bestrijding van de rups op termijn bevorderen; 
4) De dekking van de kosten te zoeken binnen de begroting 2020 en te rapporteren in de burap;  
5) De opdracht voor preventieve bestrijding al te geven; 
6) Actief te communiceren over de aanwezigheid, risico's en de aanpak van de bestrijding van de 
eikenprocessierups 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z041084/D320943 Adviesnota Beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen 
  

Voorstel Te besluiten om:  

1. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen en de Regeling beheer en toezicht 
Basisregistratie Personen vast te stellen.  

2. Functionarissen aan te wijzen voor de uitvoering van de beheertaken die volgen uit de 
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen, conform het Aanwijzingsbesluit 
beheerfunctionarissen Basisregistratie Personen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Wij besluiten om:  

1. De beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Personen en de Regeling beheer en toezicht 
Basisregistratie Personen vast te stellen. 

2. Functionarissen aan te wijzen voor de uitvoering van de beheertaken die volgen uit de 
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen, conform het Aanwijzingsbesluit 
beheerfunctionarissen Basisregistratie Personen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z042474/D322916 Transformatie agenda MO-BW 
  



Voorstel 1.  in te stemmen met de "Stand van zaken Transformatie Agenda MO-BW regio Oost-Veluwe" 
(D321345); 
2.  in te stemmen met het voortzetten in 2021 van de jaarwerkplannen MO BW, conform de 
Transformatie Agenda MO-BW 2016-2020; 
3.  in te stemmen met de nadere invulling van de financiële afspraken na bekendmaking 
meicirculaire 2020; 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1.  in te stemmen met de "Stand van zaken Transformatie Agenda MO-BW regio Oost-Veluwe" 
(D321345; 
2.  in te stemmen met het voortzetten in 2021 van de jaarwerkplannen MO BW, conform de 
Transformatie Agenda MO-BW 2016-2020; 
3.  in te stemmen met de nadere invulling van de financiële afspraken na bekendmaking 
meicirculaire 2020; 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z043350/D323051 Inpassingsplannen reparatie bestemmingsplan Eerbeek 
  

Voorstel 1. Instemmen met het voornemen van de provincie Gelderland om met toepassing van 
provinciale inpassingsplannen het bestemmingsplan Eerbeek voor het bedrijfsterrein 
van papierfabriek Mayr Melnhof en het Logistiek Centrum Eerbeek (voormalig 
Burgersterrein) te repareren; 

2. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Gedeputeerde staten van Gelderland. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Ingestemd met het voornemen van de provincie Gelderland om met toepassing van 
provinciale inpassingsplannen het bestemmingsplan Eerbeek voor het bedrijfsterrein 
van papierfabriek Mayr Melnhof en het Logistiek Centrum Eerbeek (voormalige 
Burgersterrein) te repareren; 

2. Ingestemd met bijgevoegde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032609/D320052 Beslissing op bezwaar Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers 

subsidie 2019 
  

Voorstel 1. kennis te nemen van het advies van de commissie van bezwaarschriften over het 
bezwaarschrift van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (zie bijlage 
D319933); 
2. het bezwaar van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ontvankelijk 
te verklaren; 
3. het bezwaar van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ongegrond 
te verklaren; 
4. Het primaire besluit van 21 mei 2019 op de subsidieaanvraag van de Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers in stand te houden met aanpassing van de juridische 
grond en motivering, conform advies van de commissie van bezwaarschriften; 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. kennis te nemen van het advies van de commissie van bezwaarschriften over het 
bezwaarschrift van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (zie bijlage 
D319933); 
2. het bezwaar van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ontvankelijk 
te verklaren; 
3. het bezwaar van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ongegrond 
te verklaren; 
4. Het primaire besluit van 21 mei 2019 op de subsidieaanvraag van de Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers in stand te houden met aanpassing van de juridische 
grond en motivering, conform advies van de commissie van bezwaarschriften; 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z043028/D322584 Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst RAZ 2020-2022 
  

Voorstel 1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Zutphen aan te gaan voor de 
periode 2020-2022 inzake het beheren van archiefbescheiden van de gemeente Brummen door 
Regionaal Archief Zutphen (RAZ) (documentkenmerk DVO: D322350) 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Zutphen aan te gaan voor de 
periode 2020-2022 inzake het beheren van archiefbescheiden van de gemeente Brummen door 
Regionaal Archief Zutphen (RAZ) (documentkenmerk DVO: D322350) 
 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z040968/D318208 Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brummen 2020-2023 
  

Voorstel 1. Het "informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brummen 2020 2023" vaststellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het "informatiebeveiligingsbeleid gemeente Brummen 2020 2023" vaststellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z035500/D317111 Subsidievaststelling 2017 en 2018 Stichting Sportkompas 
  

Voorstel 1. De subsidie voor het jaar 2017 aan Stichting Sportkompas (als formele rechtsopvolger van 
Stichting Rhienderoord Zwem- & Sportplezier), conform de subsidieverlening, vast te stellen op 
557.666,-- euro (inclusief indexering). 
2.  De subsidie (inclusief indexering) voor het jaar 2018, conform de subsidieverlening,  aan 
Stichting Sportkompas vast te stellen op 706.516,-- euro. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De subsidie voor het jaar 2017 aan Stichting Sportkompas (als formele rechtsopvolger van 
Stichting Rhienderoord Zwem- & Sportplezier), conform de subsidieverlening, vast te stellen op 
557.666,-- euro (inclusief indexering). 
2.  De subsidie (inclusief indexering) voor het jaar 2018, conform de subsidieverlening, aan 
Stichting Sportkompas vast te stellen op 706.516,-- euro. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z043134/D322583 Adviesnota Programmaplan en DVO 2020-2022 Jeugdzorg en Wmo Zorgregio Midden 

IJssel/Oost Veluwe 
  

Voorstel 1. akkoord te gaan met de inhoud van het programmaplan Jeugdzorg en Wmo 2020-2022 
Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe 

2. akkoord te gaan met de Uitvoeringsovereenkomst Dienstverlening Regionale 
samenwerking Jeugdzorg en Wmo 2020-2022 en de overeenkomst aan te gaan 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



Het besluit 1. Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van het programmaplan Jeugdzorg 
en Wmo 2020-2022 Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe 

2. Het college besluit akkoord te gaan met de Uitvoeringsovereenkomst Regionale 
samenwerking Jeugdzorg en Wmo 2020-2022 en de overeenkomst aan te gaan 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z003676/D322787 Haalbaarheidsonderzoek MFC Eerbeek 
  

Voorstel 1. Geen vervolg geven aan het haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel 
centrum (MFC) Eerbeek; 

2. In te stemmen met bijgevoegde informatienota aan de raad waarin uw besluit onder 
punt 1 wordt gemotiveerd. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Geen vervolg geven aan het haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel 
centrum (MFC) Eerbeek; 

2. Ingestemd met bijgevoegde informatienota aan de raad waarin het besluit onder punt 1 
wordt gemotiveerd. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


