
B&W besluitenlijst definitief van 14 juli 2020 

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

secretaris) 

 
 
 
 
Z048006/D333545: Ontwerpbestemmingsplan en overeenkomsten bestemmingsplan Buitengebied 2008, 

Hoevesteeg 27a Tonden Plattelandswoning  
  

Voorstel Besluiten om:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2008, Hoevesteeg 27a, 
Tonden" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BRBG700076-on01 en dit plan vrij te geven 
voor publicatie en ter inzagelegging. 

2. De Anterieure overeenkomst (D333741) en de planschadeovereenkomst (D333742) 
ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure waarmee het object aan de 
Hoevesteeg 27a te Tonden planologisch wordt omgezet van agrarische bedrijfswoning 
naar plattelandswoning aan te gaan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2008, Hoevesteeg 27a, 
Tonden" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BRBG700076-on01 en dit plan vrij te geven 
voor publicatie en ter inzagelegging. 

2. De Anterieure overeenkomst (D333741) en de planschadeovereenkomst (D333742) 
ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure waarmee het object aan de 
Hoevesteeg 27a te Tonden planologisch wordt omgezet van agrarische bedrijfswoning 
naar plattelandswoning aan te gaan. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z048616/D334210: Wijziging Verordening werkgeverscommissie  

  

Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening werkgeverscommissie te wijzigen conform 
document met kenmerk D334209. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening werkgeverscommissie te wijzigen conform 
document met kenmerk D334209. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z048506/D333931: aanwijzen leden voor besturen van de Regio Stedendriehoek en de GR Basismobiliteit 

(PlusOV)  
  

Voorstel 1.  De gemeenteraad voorstellen om:  

  wethouder  W.P. van Burgsteden aan te wijzen als lid van de Regioraad van de 
Regeling Regio Stedendriehoek; 

  wethouder C.E. Sjerps aan te wijzen als tweede lid van de Regioraad van de Regeling 
Regio Stedendriehoek. 

2. Wethouder  W.P. van Burgsteden voor te dragen als DB-lid voor de Regio Stedendriehoek. 
3. Wethouder C.E. Sjerps  en wethouder G.I.  Timmer aan te wijzen als respectievelijk lid en 
plaatsvervangend lid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit 



(PlusOV). 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1.  De gemeenteraad voorstellen om:  

  wethouder  W.P. van Burgsteden aan te wijzen als lid van de Regioraad van de 
Regeling Regio Stedendriehoek; 

  wethouder C.E. Sjerps aan te wijzen als tweede lid van de Regioraad van de Regeling 
Regio Stedendriehoek. 

2. Wethouder  W.P. van Burgsteden voor te dragen als DB-lid voor de Regio Stedendriehoek. 
3. Wethouder C.E. Sjerps  en wethouder G.I.  Timmer aan te wijzen als respectievelijk lid en 
plaatsvervangend lid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit 
(PlusOV). 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z048427/D333832: Aanpassing interne regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en invoering 

thuiswerkvergoeding  
  

Voorstel 1. Met ingang van 1 juli 2020 tijdelijk de vaste onbelaste vergoeding reiskosten woon-
werkverkeer te beëindigen voor alle medewerkers die alle werkdagen thuiswerken. 

2. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ongewijzigd voort te 
zetten voor medewerkers die alle dagen  hun werkzaamheden op locaties van de 
gemeente Brummen verrichten. 

3. De incidentele reiskosten woon-werkverkeer te vergoeden  volgens de regeling 
reiskosten woon-werkverkeer gemeente Brummen als medewerkers incidenteel naar 
het werk reizen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit    

1. Met ingang van 1 juli 2020 tijdelijk de vaste onbelaste vergoeding reiskosten woon-
werkverkeer te beëindigen voor alle medewerkers die alle werkdagen thuiswerken. 

2. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ongewijzigd voort te 
zetten voor medewerkers die alle dagen hun werkzaamheden op locaties van de 
gemeente Brummen verrichten. 

3. De incidentele reiskosten woon-werkverkeer te vergoeden volgens de regeling 
reiskosten woon-werkverkeer gemeente Brummen als medewerkers incidenteel naar 
het werk reizen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Ter kennisname 

 
 
Z039252/D333100: Nadere subsidieregels Groene Opgave IJsselsprong  

  

Voorstel 1. De nadere subsidieregels Groene opgave IJsselsprong vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De nadere subsidieregels Groene opgave IJsselsprong vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z043552/D333577: Aanvraag innovatiesubsidie Maakplaats De Villa  

  

Voorstel 1. Eenmalig een innovatiesubsidie ter hoogte van maximaal € 19.600 te verlenen voor het 
burgerinitiatief Maakplaats the Villa in Brummen voor de periode 1 september 2020 tot 1 



september 2021. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Eenmalig een innovatiesubsidie ter hoogte van maximaal € 19.600 te verlenen voor het 
burgerinitiatief Maakplaats the Villa in Brummen voor de periode 1 september 2020 tot 1 
september 2021. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


