
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester  

en wethouders d.d. 13 november 2007 
 

1311.1 
OPENBAAR 

 
 

Aanwezig:   dhr J.A. Gerritsen, burgemeester; dhr H.B.I. de Lange, dhr A.J. van Oosten,  
dhr J.H.W. Geerken, dhr K. Luesink, mevr. M.E. Schriks, wethouders; 
dhr F.J. van Schagen, secretaris; mevr. A. de Rouw, ambt.ond. 

 
Nummer Afdeling Inhoud van het stuk en besluit 
46.1 * Brandweer Overeenkomst met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland over de uitvoering van de NBC-taak 
BESLUIT: 
Een overeenkomst met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland af te sluiten ten behoeve van de Nucleaire-, 
Biologische- en Chemische incidentbestrijding. 
 

45.2 / 
46.2 

POM Beantwoording schriftelijke vragen (ex art. 3:37 RvO) van 
GroenLinks 
BESLUIT: 
In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van GroenLinks betreffende de parkeerplaatsen voor het 
ROC. 
 

46.3 * B&B Vaststellen woonplaatsen binnen Zutphen 
BESLUIT: 
De raad voor te stellen de verschillende woonplaatsen binnen het 
grondgebied van de gemeente Zutphen overeenkomstig bijgaand 
conceptraadsbesluit met bijbehorende overzichtstekening vast te 
stellen. 
 

46.6 BVR Overeenkomst Dienst Verwanteninformatie Rode Kruis + aankoop 
I-RIS 
BESLUIT: 
Akkoord te gaan  met: 
1. de Overeenkomst Dienst Verwanteninformatie van het 

Nederlandse Rode Kruis + aankoop softwarepakket I-RIS; 
2. de éénmalige kosten van € 3.500,-- en de structurele kosten 

van € 0,083 per inwoner/jaar (€ 3.872) ten laste te brengen 
van de post rampenbestrijding (6.0.140.04.01); 

3. het toevoegen van overeenkomst aan het rampenplan. 
 

46.7 BVR/THOR Overeenkomst toezicht THOR met gemeente Brummen 
BESLUIT: 
In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst toezicht 
Bureau THOR in Brummen met de gemeente Brummen. 
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46.8 SAM/BA Beantwoording schriftelijke vragen (ex art. 3:37 RvO) fractie SP 
BESLUIT: 
De schriftelijke vragen van de fractie van de SP van 27 oktober 
2007 over de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) volgens bijgevoegde conceptbrief te 
beantwoorden. 
 

46.9 SR/REO Voeren vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 2 WRO tot realisering 
van een appartementengebouw aan de Hellenkamp 2 te Warnsveld 
BESLUIT: 
1. een procedure ex artikel  19, lid 2 van de Wet op de 

Ruimtelijk Ordening te starten tot de bouw van een 
appartementencomplex aan de Hellenkamp 2, te Warnsveld 
en het herinrichten van de buitenruimte;  

2. in te stemmen met de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’; 
3. de gemeenteraad (via hangmat) voor te stellen € 60.000,-- uit 

de BLS-gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
nieuwe en het herinrichten van bestaande parkeerplaatsen. 
 

46.12 * BBM/BVR Vermindering regel- en lastendruk 
BESLUIT: 
1. De bestuursopdracht “Minder regels, meer service” vast te 

stellen; 
2. Een aanvraag voor een voucher (subsidie) in te dienen bij 

Senternovem op basis van de “tijdelijke regeling stimulering 
aanpak vermindering gemeentelijke administratieve lasten”; 

3. opdracht te geven aan Eim/Zenc voor het in kaart brengen 
(doorlichten) van administratieve lasten door lokale 
regelgeving en vergunningenstelsels en het formuleren van 
concrete maatregelen ter vermindering van administratieve 
lastenverlichting (actielijn 2) onder voorbehoud toekenning 
voucher; 

4. de raad te informeren over deze bestuursopdracht in de 
forumvergadering van 3 december 2007. 

 
46.13 SR/MIL Proefproject kunststofverpakkingen 

BESLUIT: 
Bij wijze van proef gedurende 5 maanden alle 
kunststofverpakkingen gescheiden inzamelen in de wijk Leesten 
en het dorp Warnsveld. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2007 
 

, secretaris 
 
 
 
 

, burgemeester 
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