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Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 5 juni 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Beslissing op bezwaar Stichting OPONOA (213360)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het bezwaarschrift van Stichting OPONOA ontvankelijk en ongegrond
verklaren;
2. het bestreden besluit handhaven onder aanvulling van de motivering zoals
opgenomen in het advies van de Commissie bezwaarschriften, kamer
Grondgebied.
Samenvatting/kernboodschap
Op 12 maart 2018 is een bezwaarschrift ontvangen van Stichting OPONOA,
gericht tegen het besluit van 6 februari 2018, waarbij het verzoek om vergoeding
voor het saneren van de asbest bevattende vensterbanken bij de Tormijnschool is
afgewezen. De commissie bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift
ongegrond te verklaren. Hoewel er sprake is van herstel van een constructiefout
volgt uit jurisprudentie dat het college slechts tot betaling hoeft over te gaan als er
sprake is van een calamiteit die tot onmiddellijk ingrijpen noopt. Nu daarvan geen
sprake is, dient het schoolbestuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te
nemen bij werkzaamheden en aannemers die het werk gaan uitvoeren te
waarschuwen. Het college neemt het advies van de bezwaarschriftencommissie
over en verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond en handhaaft het
bestreden besluit.

4

Jaarverantwoording 2017 Toezicht en Handhaving Kinderopvang (217132)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Instemmen met Jaarverantwoording 2017 Kinderopvang
Samenvatting/kernboodschap
Toezicht op de kinderopvang in 2017 is in Berkelland op orde.

5

Concept bestuursverslag 2017 stichting OPONOA (218326)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het college van bestuur van stichting OPONOA meedelen dat het concept
bestuursverslag 2017 geen aanleiding geeft om een zienswijze kenbaar te maken.

Pagina 2
Samenvatting/kernboodschap
Volgens artikel 15 lid 3 van de statuten van de stichting moet het bestuursverslag
elk jaar voor 15 mei worden toegestuurd. Daarna heeft het college tot 15 juni de
mogelijkheid om een zienswijze te geven.
Deze procedure geeft het college inzicht in de ontwikkelingen binnen de stichting,
en als dat nodig is een mogelijkheid om daarop te reageren. Hierdoor wordt
invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht van een gemeente voor het bieden
van voldoende openbaar onderwijs.
6

Jaarstukken 2017 (215027)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Het aangepaste raadsvoorstel bij de jaarstukken aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
Naar aanleiding van opmerkingen in de commissie bestuur en ruimte passen we
het raadsvoorstel met de bestemming van het resultaat 2017 aan. We bestemmen
ook het resultaat van de najaarsnota van 427.000 euro. Dit doen we in
overeenstemming met het bestaande bestemmingsbeleid. Dit leidt er toe dat de
reserve Herstructurering gevuld wordt tot het plafond en er nog 158.000 euro
beschikbaar is voor teruggaaf van de OZB.

