
B&W besluitenlijst definitief van 18 augustus 2020 

 
Aanwezig: W.P. van Burgsteden (plv voorzitter), P. Inberg, G.I. Timmer, C.E. Sjerps en M. Klos (secretaris) 

Afwezig: A.J. van Hedel 

 
 
 
 
Z049457/D336196: Intrekken voorbereidingsbesluit centrumlocaties Brummen  

  

Voorstel Te besluiten om: 
1 De raad voor te stellen om het voorbereidingsbesluit 'Centrumlocaties Brummen' met als 
kenmerk D319616 door de raad besloten op 19 december 2019 in te trekken. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1 De raad voor te stellen om het voorbereidingsbesluit 'Centrumlocaties Brummen' met als 
kenmerk D319616 door de raad besloten op 19 december 2019 in te trekken. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z038940/D336933: Reparatie bestemmingsplan Eerbeek  

  

Voorstel Te besluiten om: 
 
De raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 september 2019 
(201804279/1/R1); 
2. In te stemmen met de afhandeling van acht te repareren aspecten in het bestemmingsplan 
“Eerbeek” 2017, zoals verwoord in de memo ‘Reparatie aspecten bestemmingplan “Eerbeek” 
2017; 
3. Geen nieuwe planologische regeling vast te stellen voor de terreinen van Mayr Melnhof en het 
beoogd Logistiek Centrum Eerbeek, nu de provincie Gelderland hier inpassingsplannen voor 
voorbereidt; 
4. De gewijzigde planonderdelen van het bestemmingsplan “Eerbeek”, kenmerk 
NL.IMRO.0213.BPEECE390000-va03, vast te stellen conform ´de nota van wijzigingen 
bestemmingsplan Eerbeek´ met het kenmerk BG9411TPNT2005081519 en verwerkt in het vast te 
stellen bestemmingsplan; 
5. Het bestemmingsplan Eerbeek, inclusief reparaties, in zijn geheel te publiceren;   
6. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
 
De raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 september 2019 
(201804279/1/R1); 
2. In te stemmen met de afhandeling van acht te repareren aspecten in het bestemmingsplan 
“Eerbeek” 2017, zoals verwoord in de memo ‘Reparatie aspecten bestemmingplan “Eerbeek” 
2017; 
3. Geen nieuwe planologische regeling vast te stellen voor de terreinen van Mayr Melnhof en het 
beoogd Logistiek Centrum Eerbeek, nu de provincie Gelderland hier inpassingsplannen voor 
voorbereidt; 
4. De gewijzigde planonderdelen van het bestemmingsplan “Eerbeek”, kenmerk 
NL.IMRO.0213.BPEECE390000-va03, vast te stellen conform ´de nota van wijzigingen 
bestemmingsplan Eerbeek´ met het kenmerk BG9411TPNT2005081519 en verwerkt in het vast te 
stellen bestemmingsplan; 
5. Het bestemmingsplan Eerbeek, inclusief reparaties, in zijn geheel te publiceren;   
6. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 



Z/18/001391/D336862: Vaststelling beeldkwaliteitplan Lombok Zuid fase 2  
  

Voorstel De raad voor te stellen het Beeldkwaliteitplan Lombok Zuid fase 2 vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De raad voor te stellen het Beeldkwaliteitplan Lombok Zuid fase 2 vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z046443/D335923: Archiefvervangingsbesluit 2020  

  

Voorstel 1. Het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Brummen 2020 
(routinematig/retrospectief) vast te stellen, conform document met kenmerk D335740 
2. Het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Brummen 2020 
(routinematig/retrospectief) vast te stellen, conform document met kenmerk D335741 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Brummen 2020 
(routinematig/retrospectief) vast te stellen, conform document met kenmerk D335740 
2. Het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Brummen 2020 
(routinematig/retrospectief) vast te stellen, conform document met kenmerk D335741 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z048474/D334959: Concept regionaal risicoprofiel en concept regionaal beleidsplan VNOG  

  

Voorstel 1. Het concept regionaal risicoprofiel en het concept regionaal beleidsplan ter reactie voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het concept regionaal risicoprofiel en 
in te stemmen met de opgenomen prioritering. 
3. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het concept regionaal beleidsplan, 
daarmee in te stemmen en dus geen andere wensen ten aanzien van het beleidsplan in te 
brengen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het concept regionaal risicoprofiel en het concept regionaal beleidsplan ter reactie voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
2. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het concept regionaal risicoprofiel en 
in te stemmen met de opgenomen prioritering. 
3. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het concept regionaal beleidsplan, 
daarmee in te stemmen en dus geen andere wensen ten aanzien van het beleidsplan in te 
brengen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z048863/D334944: Subsidie Veilig Thuis 2021  

  

Voorstel 1. Onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad over de programmabegroting 
2021 Stichting Veilig Thuis voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen ter hoogte van 
maximaal €88.271 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad over de programmabegroting 
2021 Stichting Veilig Thuis voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen ter hoogte van 
maximaal €88.271 

Vertrouwelijkheid Openbaar 



Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z047941/D334373: Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Archipel  

  

Voorstel 1. De gemeenteraad voor te stellen mevrouw M. Langelaan uit Empe te benoemen tot lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Onderwijs 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. De gemeenteraad voor te stellen mevrouw M. Langelaan uit Empe te benoemen tot lid van de 
Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Onderwijs 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032961/D333927: Principeverzoek functieverandering Sintelweg 4  

  

Voorstel Te besluiten om: 
In principe medewerking te verlenen aan functieverandering naar wonen op de locatie Sintelweg 
4, waarbij twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd en de kantoorfunctie in de bestaande 
bedrijfswoning behouden blijft, mits: 
- het voorgestelde schetsplan in samenwerking met de ervenconsulent van het Gelders 
Genootschap wordt uitgewerkt tot erfinrichtings- en beplantingsplan; 
- sprake is van een substantiële kwaliteitsbijdrage voor de landschappelijke inpassing. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
In principe medewerking te verlenen aan functieverandering naar wonen op de locatie Sintelweg 
4, waarbij twee vrijstaande woningen worden gerealiseerd en de kantoorfunctie behouden blijft, 
mits: 
- het voorgestelde schetsplan in samenwerking met de ervenconsulent van het Gelders 
Genootschap wordt uitgewerkt tot erfinrichtings- en beplantingsplan; 
- sprake is van een substantiële kwaliteitsbijdrage voor de landschappelijke inpassing. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


