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B e s l u i t e n l i j s t  

R A A D S V E R G A D E R I N G  

 
Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag  
26 oktober 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen 
 

AGENDA 

 
In beslotenheid: van dit gedeelte wordt een afzonderlijk verslag opgesteld. 
 

OPENBARE VERGADERING                                                                                       BESLUIT 

1. Opening en mededelingen 
 
Opening: de voorzitter heropent na schorsing aan het einde van het besloten gedeelte, de vergadering en heet 
allen welkom, met een speciaal welkom aan de gasten van de raad, mevrouw Ulfman en genodigden. 
 
Aanwezig: 
raadsleden: 
PvdA: G.J. Alberts, M. Jeronimus-Kok, C.E. Sjerps, I. Tunç 
VVD: G.H. Jolink, J.B. Mullink, P.J.Q. Steinweg, C.J. Wijnhoven-Kleihorst 
CDA: G.J. Wentink, G.J. Ypma-Liefers 
Lokaal Belang: M. Douma, M.A. Mennink, G.M. Wartena 
D66:H. Berends van Loenen, H.J. Raben 
IPV: F.L.J. Bruning 
 
wethouders: E.M. van Ooijen, J. Pierik-van der Snel, L. Tuiten 
 
voorzitter: A.J. van Hedel 
griffier: A.P. Leenstra 
 
Afwezig:  
1. G.S.W. te Bokkel/CDA 
2. J.W. de Jonge/IPV 
3. K. Verver/VVD 

 
Hoofdelijke stemming begint bij nr. 6, mevrouw M. Jeronimus-Kok/PvdA 
 
Mededelingen: geen. 

 

2. Vaststelling agenda 
 

De heer Steinweg/VVD geeft aan dat  hij een poststuk van de 
lijst Ingekomen stukken wenst te bespreken. 
De raad besluit tot vaststelling van de agenda. 
 

3. Ingekomen en verzonden stukken 
 

De heer Steinweg/VVD stelt het college een vraag over een 
zienswijze m.b.t. bestemmingsplan Eerbeek. Portefeuillehou-
der Van Ooijen verwijst naar de nota ‘beantwoording zienswij-
zen’ die te zijner tijd naar de raad komt. De heer Steinweg 
stemt hiermee in. 
De lijst wordt conform voorstel vastgesteld. 

 
Opiniërend 
 

 

4. Memo Inzicht in de uitvoering van de 
Jeugdwet, Maatschappelijke Ondersteuning 
en Paricipatiewet 

 

In het memo verzoekt het college de raad: 

 
1. Haar opinie kenbaar te maken over de inhoud van het 

document “Inzicht in de uitvoering van de Jeugdwet, Wet 
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 maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet”;  
2. Haar opinie kenbaar te maken over de voorgenomen ac-

ties/inspanningen van het College;  

3. Haar opinie kenbaar te maken over het voorstel van het 
College om prioritering aan te brengen in de programma-
doelen om op deze wijze de transformatie te gaan realise-
ren binnen de budgetten en een financieel sluitend meer 
jaren perspectief.  

 
Bespreking 
Alle fracties geven hun mening over het memo.  
De hoofdlijnen uit de bespreking zijn: 
1. Monitoring is essentieel, met name ook ten behoeve van 

de rol van de raad. 
2. De raad heeft minder behoefte aan prioritering. 
3. Vooral de cliënt dient centraal te staan; uitgegaan moet 

worden van de eigen kracht. 
4. Een goede analyse is van belang. 
 
Het college neemt deze aanbevelingen mee voor het opstel-
len van een definitieve rapportage die in januari 2018 naar de 
raad toekomt. 
 

Hamerstuk  

 
5. Controleprotocol voor de accountantscontro-

le op de jaarrekening 2017 
 

 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
Het controleprotocol, inclusief normenkader, voor de accoun-
tantscontrole op de jaarrekening 2017 van de gemeente 
Brummen vast te stellen. 

 
Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is 
het voorstel aangenomen. 
 

Bespreekpunten  

 
6. Lening IJsselwind 

 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
1. Het project van IJsselwind een economische activiteit 

betreft in het kader van het algemeen belang. 

2. Aan IJsselwind B.V. een lening te verstrekken van 
€58.333. 

3. De uitwerking van de voorwaarden aan het college over 
te laten. 

 
Uitslag hoofdelijke stemming: 
Voor: Jeronimus, Mennink, Raben, Sjerps, Tunç, Wartena, 
Wentink, Ypma, Alberts, Berends van Loenen en Douma,  
Tegen: Jolink, Mullink, Steinweg, Wijnhoven en Bruning 
 
Besluit: Het voorstel is aangenomen met 11 stemmen voor 
en 5 stemmen tegen. 
 

7. Collegememo inzake start routegebonden 
vervoer Plus OV 
 

Het betreft een memo van het college, ter kennisname ge-
richt aan de raad. 
De VVD-fractie dient een motie in die na aanpassing door 
alle fracties wordt mede-ondertekend. 
 
De motie luidt: 
 
Motie alle fracties: collegememo inzake start routege-
bonden vervoer Plus OV 
 
De raad, 
 



 3 

gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
 
- er 2 maanden na de start in ca 30% van de vervoerssitu-

aties bij het routegebonden vervoer dagbesteding WMO, 
jeugdzorg en leerlingen door Plus OV in Brummen pro-
blemen zijn; 
 

- de problemen betrekking hebben op verkeerd ingezette 
vervoermiddelen, wel brengen maar niet halen, niet op 
afgesproken tijd komen etc.  
 

verzoekt het college: 
 
- er bij PlusOV op aan te dringen en er voor zorg te dra-

gen dat het aantal klachten met betrekking tot vervoer 
per 20 november 2017 voor routegebonden vervoer 
dagbesteding WMO, jeugdzorg en leerlingen door Plus 
OV maximaal 5% van het  
aantal vervoerssituaties in Brummen bedraagt. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming is de motie unaniem 
aangenomen. 
 
Toezegging wethouder Tuiten: de wethouder zegt toe dat 
hij de raad via memo’s en fora op de hoogte zal houden van 
de voortgang. 
 

8. Collegememo over rapport Financiële ge-
volgen van ontmantelen Delta 
 

De heer Steinweg/VVD stelt vragen aan het college over dit 
memo. Wethouder Pierik geeft aan dat in het forum Samen-
leving op 9 november de uitwerking van de twee scenario’s 
Delta aan de orde komt. De heer Steinweg stemt ermee in 
om de vragen op 9 november te stellen. 
 

9. Benoeming griffier 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 

 
1. Barbara Elizabeth Ulfman met ingang van 1 januari 2018 

aan te stellen in de functie van griffier van de gemeente 
Brummen (28,8 uur per week);  

2. Met ingang van 1 januari 2018 mevrouw  
A.P. Leenstra te benoemen tot plaatsvervangend griffier;  

3. Met ingang van 1 februari 2018 mevrouw A.P. Leenstra 
eervol ontslag te verlenen 

 

De voorzitter benoemt tot stemcommissie: mevrouw Wartena 
en de heren Steinweg en Tunç 
 

Uitslag schriftelijke stemming: 

Alle 16 aanwezige raadsleden hebben een geldig stembriefje 
ingeleverd. Op mevrouw Ulfman zijn 16 stemmen vóór uitge-
bracht. 

 

Besluit: het voorstel is unaniem aangenomen. 

 

Hierna legt mevrouw Ulfman de ambtseed af. 

 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 
 

 

 


