BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

11 december 2018, week 50

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 4 december 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met Provincie
Gelderland (229684)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Besluiten de samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie
Gelderland in aangepaste vorm met een jaar te verlengen tot en met
31 december 2020.
2. De samenwerkingsovereenkomst zo aan te passen dat de overschotten van
het ‘taakstellend budget’ voor het OV-vangnet in het boekjaar 2020 vanaf
1 januari 2021 beschikbaar komen voor ‘Andere Mobiliteit’.
Samenvatting/kernboodschap
In maart 2015 hebben de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk besloten een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan over Basismobiliteit met de provincie
Gelderland. Dit was voor de periode van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2019. De provincie wil deze samenwerkingsovereenkomst met een
jaar verlengen tot en met 31 december 2020.

3.b

De grafheuvels van Berkelland (229957)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. De scriptie ‘De grafheuvels van Berkelland’ voor kennisgeving aannemen.
2. In het beheer specifieke maatregelen opnemen voor het onderhoud van de drie
(grotendeels) intacte grafheuvels op gemeentelijke gronden.
3. Stichting Erfgoedbeheer een ‘nulmeting’ en eens per drie jaar een monitoring
laten uitvoeren over de aan de lijst toegevoegde grafheuvels.
Samenvatting/kernboodschap
Er is onderzoek gedaan naar in Berkelland aanwezige grafheuvels. Berkelland
heeft meer grafheuvels dan tot nu toe bekend was. Om deze zo goed mogelijk te
behouden vindt er een registratie plaats en een periodieke monitoring. De
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grafheuvels op gemeentelijke terreinen bevinden zich vooral in bos. Voor het
behoud en de zichtbaarheid van de grafheuvels op gemeentelijke gronden wordt
het bos en andere beplanting open gehouden.
3.c

Bestemmingsplan “Buitengebied, Sikkelerweg 6, Morsdijk 6 en
Groenloseweg 64 (Ruurlo) 2018” (209551, 213436, 215636)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan "Buitengebied, Sikkelerweg 6, Morsdijk 6
en Groenloseweg 64 (Ruurlo) 2018" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Buitengebied,
Sikkelerweg 6, Morsdijk 6 en Groenloseweg 64 (Ruurlo) 2018" vast te stellen.
Daarmee gaat een woonbestemming gelden voor deze percelen en de daarop
aanwezige voormalige bedrijfswoningen. Er is geen sprake van uitbreiding van het
aantal woningen.

3.d

Prestatieafspraken 2019 ProWonen (definitief) (220953)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Akkoord gaan met de definitieve prestatieafspraken met ProWonen voor het jaar
2019.
Samenvatting/kernboodschap
De nieuwe Woningwet 2015 schrijft voor dat corporaties prestatieafspraken maken
met hun huurders en de gemeente(n) waarin zij werkzaam zijn. De
onderhandelingen over de Prestatieafspraken 2019 met ProWonen,
Huurdersvereniging De Naobers en Huurdersvereniging Borculo zijn afgerond. Op
10 december vindt de ondertekening van deze prestatieafspraken plaats.

4

Subsidieaanvraag Maatzorg (222022)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Subsidieaanvraag Maatzorg voor de organisatie van een NAH Kaffee op grond
van artikel 11, lid 3 onder a en b van de Algemene subsidieverordening 2018
afwijzen.
2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking.
Samenvatting/kernboodschap
Maatzorg heeft een incidentele subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie
van een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Kaffee over 2018-2019.
Het betreft de subsidiëring van bijeenkomsten voor personen die getroffen zijn door
een vorm van hersenletsel. Het zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Kulturhus in
Haarlo waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen delen en externe
deskundigen bepaalde onderwerpen nader kunnen toelichten/ presenteren.
De aanvraag wordt niet gehonoreerd omdat deze niet past binnen de
gemeentelijke beleidsdoelen. Het heeft in dat kader onvoldoende prioriteit en de te
subsidiëren activiteit is niet of niet in voldoende mate gericht op of komt
onvoldoende ten goede aan de gemeente of haar ingezetenen.
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Activering budget campagne ‘Werk aan de woning’ (199803)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Activeren krediet ter hoogte van €100.000,- voor de campagne Werk aan de
woning.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de campagne ‘Werk aan de woning’ is een krediet beschikbaar gesteld van
€ 100.000,-. Door het activeren van het krediet kunnen verplichtingen worden
aangegaan en opdrachten worden gegeven.

6

Vervanging brug over de Meibeek (207444)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Beschikbaar stellen van het in de begroting opgenomen krediet van € 130.000,-voor de vervanging van de brug over de Meibeek ter plaatse van de Huikert in
Ruurlo.
Samenvatting/kernboodschap
Door het beschikbaar stellen van het krediet kunnen we de voorbereidingen,
onderzoeken en de reconstructie opstarten en uitvoeren. Hierna hebben we weer
een constructie waarvoor de constructieve veiligheid is gewaarborgd, die voldoet
aan de huidige eisen en geschikt is voor het gebruik van de weg.

7

Vervanging brug over de Middelhuisgoot (207445)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Beschikbaar stellen van het in de begroting opgenomen krediet van € 145.000,-voor de vervanging van de brug over de Middelhuisgoot ter plaatse van de
Rekkense binnenweg te Rekken.
Samenvatting/kernboodschap
Door het beschikbaar stellen van het krediet kunnen we de voorbereidingen en de
vervanging van de brug opstarten. Hierna hebben we weer een brug waarvoor de
constructieve veiligheid is gewaarborgd en die voldoet aan de huidige eisen.

8

Privacy beleid (217247)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Privacy beleid gemeente Berkelland vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens
worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten
worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer
verplichtingen, dus wij ook. De nadruk ligt –meer dan voorheen– op de
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de
wet houden. Met het vaststellen van dit privacy beleid is duidelijk hoe de gemeente
Berkelland hier invulling aan geeft.
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9

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, vergadering AB 12 december 2018
(231334)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met bijgevoegde adviezen in de toelichting.

10

2e wijziging Leidraad Invordering 2018, Leidraad Invordering 2019,
incassoreglement 2019 en uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
2019 (231335)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. vaststellen 2e wijziging van de Leidraad Invordering 2018;
2. vaststellen Leidraad Invordering 2019;
3. vaststellen Incassoreglement gemeente Berkelland 2019;
4. vaststellen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2019.
Samenvatting/kernboodschap
De Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2018 en 2019, het
Incassoreglement gemeente Berkelland 2019 en de Uitvoeringsregeling gemeente
belastingen 2019 zijn geactualiseerd. De uitvoering van de regelingen wordt
gedaan door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

11

AB stukken Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 13 december 2018
(232033)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG
(Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland).

12

Besluit subsidieaanvraag Stichting Berkelland Oproepbus, de Naoberbus
(222303)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De subsidieaanvraag van Stichting Berkelland Oproep Bus, de Naoberbus, ter
hoogte van € 25.000,- afwijzen.
2. Een bedrag van € 10.000,- reserveren voor Stichting Berkelland Oproep Bus
voor 2019. De stichting kan in 2019 een subsidieaanvraag indienen bij
onvoorziene, noodzakelijke uitgaven aan hun voertuigen, die de continuïteit
van de dienstverlening van de Naoberbus in gevaar brengen, tot een maximum
van €10.000,- voor 2019.
3. Dit bedrag reserveren uit het budget voor het thema ‘meedoen’ uit het
uitvoeringsprogramma ‘samen denken, samen doen’.
Samenvatting/kernboodschap
Stichting Berkelland Oproep Bus, de Naoberbus, heeft bij de gemeente Berkelland
een subsidieaanvraag gedaan van € 25.000,-. Dit bedrag heeft zij nodig omdat zij
geen reservering kan doen voor toekomstige grote uitgaven voor bijvoorbeeld de
aanschaf van een ander voertuig. Volgens de algemene subsidieverordening van
de gemeente Berkelland is het niet mogelijk subsidie te verstrekken voor het
opbouwen van een reserve. De gemeente Berkelland ziet dat de Naoberbus veel
betekent voor inwoners uit Berkelland. Daarom is besloten om € 10.000,- te
reserveren voor 2019 voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven aan voertuigen
van de Naoberbus.
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Terugnemen erfgoedtaken ODA en terugkeer erfgoedadviseur naar
Berkelland (231613)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De erfgoedtaken per 1 februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk is,
terugnemen van de Omgevingsdienst Achterhoek onder een gelijktijdige
terugkeer van de erfgoedadviseur naar Berkelland.
2. De formatie van team Opdrachtgevers beleid hiertoe per de bovengenoemde
datum met 1 fte uitbreiden.
Samenvatting/kernboodschap
Bij de vorming van de ODA per 1 april 2013 heeft de gemeente Berkelland naast de
landelijk verplichte milieutaken ook andere specialistische taken ingebracht. Ook de
erfgoedtaken zijn door Berkelland bij de ODA belegd. Om praktische redenen wordt dit
weer teruggedraaid. Hierbij wordt de erfgoedadviseur weer rechtstreeks in dienst
genomen van de gemeente Berkelland.

