
 1 

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 7 september 2017 om 21.15 uur in het gemeentehuis van Brummen 
 

AGENDA BESLUIT 

1. Opening en mededelingen Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet allen 
welkom. 
 
Berichten van verhindering: 

 De heer M. Douma/Lokaal Belang 

 De heer G.J. Scholten/VVD 

 De heer I. Tunç/PvdA 
 

Hoofdelijke stemming begint bij nr. 14,  
de heer G.S.W. te Bokkel/CDA 
 
Mededelingen: geen. 

 

2. Vaststelling agenda Vanuit de voorafgaande fora is de raadsagenda vastgesteld 
zoals in deze besluitenlijst aangegeven.  
 

3. Ingekomen en verzonden stukken 
 

Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van  21 sep-
tember 2017. 
 

4. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid 
VVD, met aansluitend besluiten tot toelating 
als raadslid en beëdiging. Vervolgens af-
scheid vertrekkend raadslid G.J. Scholten 
 

De raad benoemt de volgende personen in de onderzoeks-
commissie die de geloofsbrief van de heer Mullink onder-
zoekt: mevrouw Jeronimus, de heer Te Bokkel en de heer  
De Jonge. 
 
Na schorsing brengt de commissie verslag uit aan de raad en 
adviseert de heer Mullink toe te laten tot lid van de raad.  
 
Hierop besluit de raad tot toelating van de heer J. B. Mullink 
tot raadslid.  
 
De heer Mullink legt in handen van de voorzitter de verklaring 
en belofte af. 
 
Vervolgens neemt de raad afscheid van de heer Scholten, die 
overigens zelf niet aanwezig is. De volgende personen richten 
het woord tot de heer Scholten. Mevrouw Jolink als fractie-
voorzitter VVD, de heer Wentink namens de raad en burge-
meester Van Hedel. 

Hamerstukken  

 
 

5. Inkoopnota sociaal domein 2019 Regio Mid-
den-IJssel/Oost Veluwe 
 
 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 

 De Inkoopnota 2019 regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 
vast te stellen 

 
Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is 
het voorstel aangenomen. 
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6. Vast te stellen bestemmingsplan Buurtweg 

31, 33 en 33a  

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 

 Om het bestemmingplan Buurtweg 31a, 33 en 33a met 
identificatienummer NL.IMRO.0213.BPKK500002-va01 
vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. 

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

 
7. Doorbreken aanhoudingsplicht parkeerter-

rein Jumbo Heine te Eerbeek 
 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
De aanhoudingsplicht op grond van het ontwerp bestem-
mingsplan voor Eerbeek te doorbreken en een omgevings-
vergunning te verlenen ten behoeve van de herontwikkeling 
van het parkeerterrein van Jumbo Heine te Eerbeek. 
 
Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is het 
voorstel aangenomen. 
 

8. Vaststellen bestemmingsplan Elzenbos – 
Nieuwe Erven 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
1. Om het bestemmingsplan Elzenbos, Nieuwe Erven met 

identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBRELZ120003-
va01 vast te stellen.  

2. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende 
zienswijze. 

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

9. APV Woonoverlast 
 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 

 De Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen in 
verband met de Wet aanpak woonoverlast, conform ont-
werp raadsbesluit RB17.0037 

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

10. Aanwijzen huis der gemeente 
 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergade-
ring van 21 september 2017. 
 

11. Wijziging begroting 2017 Regio Stedendrie-
hoek 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 
1. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijzi-

ging 2017 van de Regio Stedendriehoek.  

2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad van Brum-
men positief staat tegenover de wijziging.  

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

12. Actualiseren Reglement van orde voor ver-
gaderingen en andere werkzaamheden van 
de raad van de gemeente Brummen 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
 

1. Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Brum-
men 2017 vast te stellen.  

2. De datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 oktober 
2017  

 
Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is 
het voorstel aangenomen. 
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13. Vergaderoverzicht 2018 gemeenteraad 
Brummen 
 

Voorgesteld wordt te besluiten om: 
  
Het vergaderoverzicht van de gemeenteraad 2018 vast te 
stellen 
 
Besluit: zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming is 
het voorstel aangenomen. 
 

14. Vaststellen verordening Stimuleringslening 
gemeente Brummen 
 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergade-
ring van 21 september 2017. 

15. Vaststellen verordening Duurzaamheidsle-
ning 
 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergade-
ring van 21 september 2017. 

16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 

 

 


