
B&W besluitenlijst definitief van 9 juni 2020 

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

Klos (secretaris) 

 
 
 
 
Z046812/D331267: Beantwoording op raadsvraag fractie VVD mevr. C. Wijnhoven over overschrijding op het 

sociale domein.  
  

Voorstel 1. Akkoord te gaan met de beantwoording op de raadsvraag van fractie VVD mevr. C. Wijnhoven 
over overschrijding op het sociale domein. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording op de raadsvraag van fractie VVD, mevr. C. Wijnhoven 
over overschrijding op het sociale domein. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z046960/D331261: Vaststelling subsidie STAG 2019  

  

Voorstel 1. De subsidie aan de STAG over 2019 ter hoogte van € 13.805,-  vast te stellen; 
2. Het restant van de subsidie over 2019 ter hoogte van € 7.960,36 niet terug te vorderen maar 
door de STAG te laten reserveren op de bestemmingsreserve voor toekomstig onderhoud of 
vervanging van AED's en/ of buitenkasten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De subsidie aan de STAG over 2019 ter hoogte van € 13.805,-  vast te stellen; 
2. Het restant van de subsidie over 2019 ter hoogte van € 7.960,36 niet terug te vorderen maar 
door de STAG te laten reserveren op de bestemmingsreserve voor toekomstig onderhoud of 
vervanging van AED's en/ of buitenkasten. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z045426/D327707: Vaststellen Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Brummen 2020  

  

Voorstel 1. De Algemene inkoopvoorwaarden bij leveringen en diensten gemeente Brummen 2020 
(D327705) vast te stellen. 
2. De Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT vast te stellen als geldende voorwaarden voor 
inkoop van IT- leveringen en -diensten. 
3. Aan paragraaf 3.3 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te 
voegen: Bij opdrachten voor IT-leveringen en -diensten worden de Gemeentelijke 
inkoopvoorwaarden bij IT van toepassing verklaard.  
4. Vooruitlopend op de algehele wijziging van het inkoopbeleid bepalen dat de drempel voor 
meervoudig onderhandse aanbestedingen voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt 
bepaald op €50.000,- 
5. Aan paragraaf 5.6 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te 
voegen; Bij opdrachten voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt de drempel voor 
meervoudig onderhandse aanbestedingen gesteld op €50.000,- onder toevoeging van de onder 
4.1 van document D327707 benoemde overwegingen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De Algemene inkoopvoorwaarden bij leveringen en diensten gemeente Brummen 2020 vast te 
stellen. 
2. De Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT vast te stellen als geldende voorwaarden voor 
inkoop van IT- leveringen en -diensten. 
3. Aan paragraaf 3.3 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te 
voegen: Bij opdrachten voor IT-leveringen en -diensten worden de Gemeentelijke 



inkoopvoorwaarden bij IT van toepassing verklaard.  
4. Vooruitlopend op de algehele wijziging van het inkoopbeleid bepalen dat de drempel voor 
meervoudig onderhandse aanbestedingen voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt 
bepaald op €50.000,- 
5. Aan paragraaf 5.6 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te 
voegen; Bij opdrachten voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt de drempel voor 
meervoudig onderhandse aanbestedingen gesteld op €50.000,- onder toevoeging van de onder 
4.1 van document D327707 benoemde overwegingen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z040224/D330940: Eindresultaten van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo dat in 2019 is uitgevoerd en 

betrekking heeft op 2018  
  

Voorstel 1. Kennis te nemen van de eindresultaten (factsheet) van het Cliëntervaringsonderzoek 
(CEO) Wmo dat in 2019 in de gemeente Brummen is uitgevoerd en om deze 
eindresultaten van het CEO Wmo 2019 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis te nemen van de eindresultaten (factsheet) van het Cliëntervaringsonderzoek 
(CEO) Wmo dat in 2019 in de gemeente Brummen is uitgevoerd en om deze 
eindresultaten van het CEO Wmo 2019 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z047059/D331193: Benoeming door de Culturele Stichting van nieuwe dorpsdichter in de gemeente Brummen 

per 1 juni 2020 voor een periode van 2 jaar.  
  

Voorstel 1. Kennis te nemen van de inhoud van het juryrapport (niet openbaar) en het besluit van 
de Culturele Stichting om mevrouw Marije Verbeeck uit Brummen per 1 juni 2020 voor 
een periode van twee jaar te benoemen tot dorpsdichter van de gemeente Brummen. 

2. In het huidige reglement voor een dorpsdichter in de gemeente Brummen (kenmerk 
16.003180) de inhoud van de rubriek ´procedure om tot de dorpsdichter in de 
gemeente Brummen te komen´als volgt te wijzigen (het gewijzigde reglement heeft het 
documentkenmerk D331300): 
- De sollicitatieprocedure, de coördinatie en de overige uitvoerende werkzaamheden 
rondom de dorpsdichter worden door de Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt 
uitgevoerd. 
- De dorpsdichter in de gemeente Brummen wordt benoemd door de Culturele Stichting 
voor een periode van 2 jaar. 
- Door de Culturele Stichting vindt per 4 jaar de evaluatie van de dorpsdichter plaats. 

3. Te beslissen om door te gaan met de dorpsdichter in de gemeente Brummen, met 
toepassing van het gewijzigde reglement voor een dorpsdichter in de gemeente 
Brummen (kenmerk D331300). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis te nemen van de inhoud van het juryrapport (niet openbaar) en het besluit van 
de Culturele Stichting om mevrouw Marije Verbeeck uit Brummen per 1 juni 2020 voor 
een periode van twee jaar te benoemen tot dorpsdichter van de gemeente Brummen. 

2. In het huidige reglement voor een dorpsdichter in de gemeente Brummen (kenmerk 
16.003180) de inhoud van de rubriek ´procedure om tot de dorpsdichter in de 
gemeente Brummen te komen´als volgt te wijzigen (het gewijzigde reglement heeft het 
documentkenmerk D331300): 
- De sollicitatieprocedure, de coördinatie en de overige uitvoerende werkzaamheden 
rondom de dorpsdichter worden door de Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt 
uitgevoerd. 
- De dorpsdichter in de gemeente Brummen wordt benoemd door de Culturele Stichting 
voor een periode van 2 jaar. 
- Door de Culturele Stichting vindt per 4 jaar de evaluatie van de dorpsdichter plaats. 

3. Te beslissen om door te gaan met de dorpsdichter in de gemeente Brummen, met 
toepassing van het gewijzigde reglement voor een dorpsdichter in de gemeente 
Brummen (kenmerk D331300). 

Vertrouwelijkheid Openbaar 



Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


