
B&W besluitenlijst definitief van 8 september 2020 

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

(secretaris) 

 
 
 
 
Z050141/D337758: Adviesnota Het openstellen van de producten Schoon huis en Regie op gestructureerd 

huishouden binnen de Integrale raamovereenkomst Jeugdzorg, Wmo en MO/BW Zorgregio 
MIJOV ten behoeve van de gemeente Brummen  

  

Voorstel 1. Het vanaf 1 januari 2021 openstellen van de producten Huishoudelijke Hulp "Schoon huis" en 
"Regie op gestructureerd huishouden" in de Integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en 
MO/BW Zorgregio MIJOv voor de gemeente Brummen 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Vanaf 1 januari 2021de producten Huishoudelijke Hulp "Schoon huis" en "Regie op 
gestructureerd huishouden" in de Integrale raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW 
Zorgregio MIJOv open te stellen voor de gemeente Brummen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z050267/D337985: Adviesnota budgetplafond jeugdhulp 2020 GGNet  

  

Voorstel 1. Het budgetplafond jeugdhulp 2020 voor GGNet te herzien. 
2. Het budgetplafond jeugdhulp 2020 voor GGNet vast te stellen conform de niet openbare bijlage 
(D338017). 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het budgetplafond jeugdhulp 2020 voor GGNet te herzien. 
2. Het budgetplafond jeugdhulp 2020 voor GGNet vast te stellen conform de niet openbare bijlage 
(D338017). 
 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z050100/D337650: Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020  

  

Voorstel De raad voor te stellen het controleprotocol, inclusief normenkader, voor de accountantscontrole 
op de jaarrekening 2020 van de gemeente Brummen, vast te stellen. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit De raad voor te stellen het controleprotocol, inclusief normenkader, voor de accountantscontrole 
op de jaarrekening 2020 van de gemeente Brummen, vast te stellen. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z049782/D338016: Het kwijtschelden van de huur van gemeentelijk vastgoed aan de buitensportverenigingen 

voor de maanden maart, april en mei 2020.  



  

Voorstel 1. Instemmen met het kwijtschelden van de huur van gemeentelijk vastgoed aan de 
buitensportverenigingen voor de maanden maart, april en mei 2020. 
2. Instemmen met het indienen van een aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) ter compensatie van de kwijtgescholden huur. 
3. Instemmen met het financieren van het tekort - voor zowel de buitensport- als ook de 
binnensportverenigingen - uit een provinciale subsidie in het geval dat er geen 100% compensatie 
plaatsvindt. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kwijtschelden van de huur van gemeentelijk vastgoed aan de buitensportverenigingen voor de 
maanden maart, april en mei 2020. 
2. Indienen van een aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties 
COVID-19 (TVS) ter compensatie van de kwijtgescholden huur. 
3. Voor zowel de buitensport- als ook de binnensportverenigingen het eventuele tekort financieren 
uit een provinciale subsidie in het geval dat er geen 100% compensatie plaatsvindt. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z034664/D337578: De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan "Woningbouwontwikkeling Hall" vast 

te stellen.  
  

Voorstel Besluiten om:   

1. Het bestemmingsplan "Woningbouwontwikkeling Hall" met identificatienummer 
'NL.IMRO.0213.BPKKHALL500004-on01' voor vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om:   

1. Het bestemmingsplan "Woningbouwontwikkeling Hall" met identificatienummer 
'NL.IMRO.0213.BPKKHALL500004-on01' voor vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z043016/D337466: Vaststellen bestemmingsplan Pongeweg 4-6  

  

Voorstel Besluiten om: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6" met  
planidentificatie NL.IMRO.0213.BPBG700071-va01 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen voor het bestemmingsplan "Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6" geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Besluiten om: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6" met  
planidentificatie NL.IMRO.0213.BPBG700071-va01 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen voor het bestemmingsplan "Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6" geen 
exploitatieplan vast te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z047015/D335099: Principeverzoek Elzenbosweg 19 te Brummen  

  



Voorstel 1.  Te besluiten om in principe mee te werken aan het verzoek om, met gebruikmaking van de 
regeling voor functieverandering, een nieuwe woning te mogen bouwen aan de Elzenbosweg 19 
te Brummen en de bestaande woning te mogen herbouwen, conform de brief met 
kenmerk D336357 waarin de voorwaarden voor de principemedewerking staan. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1.  Te besluiten om in principe mee te werken aan het verzoek om, met gebruikmaking van de 
regeling voor functieverandering, een nieuwe woning te mogen bouwen aan de Elzenbosweg 19 
te Brummen en de bestaande woning te mogen herbouwen, conform de brief met kenmerk 
D336357 waarin de voorwaarden voor de principemedewerking staan. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


