BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

Afwezig

13 maart 2018, week 11
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
J.A. Pot-Klumper, wethouder

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 6 maart 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Dementievriendelijke gemeente Berkelland
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Definitief instemmen met het plan om te komen tot een dementievriendelijke
gemeente Berkelland.
2. Het benodigde budget voor de komende drie jaar van € 108.000,- dekken uit
het budget voor het uitvoeringsplan bij het Beleidskader sociaal domein.
Samenvatting/kernboodschap
College werkt aan een dementievriendelijke gemeente. Samen met ondernemers,
organisaties en inwoners wil de gemeente Berkelland op deze manier stappen
zetten en werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie.

3.b

Compensatie OZB eigenaarsdeel buitensport
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Verzelfstandigde buitensportverenigingen die geen compensatie hebben
ontvangen voor het eigenaarsdeel van de OZB (Onroerende Zaak Belasting), een
eenmalige subsidie verstrekken met een gezamenlijk totaal van € 56.811,66.
Samenvatting/kernboodschap
Wij hebben geconstateerd dat het eigenaarsdeel van de OZB niet bij alle
verzelfstandigde sportverenigingen op dezelfde wijze is meegenomen in de
afkoopsom (die destijds met de verzelfstandiging van sportverenigingen gemoeid
was). De gemeente compenseert dit met een eenmalige financiële
reparatiemaatregel. De volgende buitensportverenigingen krijgen een eenmalige
bijdrage: EGVV, DEO, GSV ’63, VV Reünie, Sportclub Neede, VV Rietmolen,
ETTV, ERMVC, ASV, TCB, VIOS Voetbal , FC Eibergen, RTC De Stofwolk en
IJsvereniging Eibergen.
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3.c

Campagne "Werk aan de Woning"
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Instemmen met het doel en aanpak voor de campagne ‘Werk aan de woning’
en de daarbij horende samenwerking (verwoord in bijgevoegde
intentieovereenkomst) met de partners Kruiswerk Achterhoek, ProWonen en
het verduurSaam Energieloket.
2. De burgemeester verleent volmacht aan de wethouder Wonen om de
intentieovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst te ondertekenen.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeente sluit samen met Kruiswerk Achterhoek, ProWonen en Energieloket
een intentieovereenkomst "Werk aan de woning" en in dat kader wordt gezamenlijk
gewerkt aan een publiekscampagne met als werktitel "Heerlijk thuis in huis" om
ook bewoners beter bewust te maken van het belang om hun woning
toekomstbestendig te houden. De campagne wordt in 2018 gestart en loopt drie
jaar. Te weinig senioren én hun mantelomgeving zijn zich genoeg bewust van de
mogelijkheden om woningaanpassingen uit te voeren om langer, veiliger, gezonder
en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.
In de drie jaar durende campagne willen we senioren daarvan beter bewust
maken. Daarnaast bieden we met advies en tools handvatten om te kunnen
bepalen welke maatregelen passen bij hun eigen behoefte en hoe deze uitgevoerd
kunnen worden.

3.d

Aankoop grond van provincie door Gebiedsonderneming Laarberg
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De Gebiedsonderneming Laarberg informeren dat de gemeente als aandeelhouder
in kan stemmen met de grondaankoop van de provincie Gelderland, ondanks de
onzekerheid over de haalbaarheid van de planologische procedure voor de
gewenste en noodzakelijke uitbreiding van het regionale bedrijventerrein.
Samenvatting/kernboodschap
Gebiedsonderneming Laarberg bereikt overeenstemming met provincie over
grondaankopen voor Bedrijventerrein Laarberg.

5

Bestuurlijke boete
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Actief gebruikmaken van de het middel bestuurlijke boete bij de handhaving
van de plichten die burgers hebben ten aanzien van de Wet Basisregistratie
Personen (BRP)
2. Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie Personen Berkelland 2018
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente gaat de bestuurlijke boete gebruiken als middel voor de handhaving
van de plichten die burgers hebben ten aanzien van de Basisregistratie Personen.
Het heffen van de bestuurlijke boete is geen doel op zich. Het is de bedoeling, dat
de bestuurlijke boete burgers aanzet tot het nakomen van verplichtingen die de
Wet Basisregistratie Personen aan hen oplegt. In iedere brief over zaken die voor
een bestuurlijke boete in aanmerking komen die aan een burger wordt verzonden
wordt een waarschuwing over de bestuurlijke boete opgenomen. De boete is
maximaal € 325,--. Burgers worden tenminste twee keer gewaarschuwd voordat de
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boete wordt opgelegd.
6

Reconstructie Twistdijk in Gelselaar
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Beschikbaar stellen van het krediet van € 150.000,-- voor de reconstructie van de
Twistdijk in Gelselaar.
Samenvatting/kernboodschap
De Twistdijk heeft groot onderhoud nodig door ouderdom, te zware belasting en
schades. De weg moet voor de zwaardere belasting voorzien worden van een
goede fundering. Met het beschikbare krediet kunnen we de voorbereidingen,
onderzoeken en reconstructie starten.

8

Krediet haalbaarheidsonderzoek toekomstbeeld Stichting Staring College in
Berkelland VMBO Onderwijs en instroompunt HAVO/VWO Stichting Staring
College in Berkelland
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De gemeenteraad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,voor een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van Stichting
Staring College in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
Uit een eerste verkennende probleemanalyse met Stichting Staring College
is gebleken dat er onderwijskundige en gebouw technische redenen zijn voor een
haalbaarheidsonderzoek naar de beste locatie voor de toekomstige huisvesting
van Stichting Staring College in Borculo.

9

Evaluatie Beschut Werken Binnen
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Bijgevoegde evaluatie pilot Neede, Beschut Werken Binnen, ter kennisneming
doorsturen aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
In 2017 heeft de gemeente Berkelland pilot Neede uitgevoerd. Gezien de opheffing
van Hameland zijn er veel nieuwe werkplekken nodig voor SW-medewerkers. Voor
de medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek, wil Gemeente
Berkelland zo lokaal mogelijk werkplekken vinden. In 2017 hebben we in Neede
gekeken of het in samenwerking met zorgaanbieders en ondernemers mogelijk is
dit op een verantwoorde manier te doen. De resultaten zijn positief. De gemeente
wil daarom ook voor de andere kernen kijken naar samenwerkingsvormen om
lokale werkplekken te realiseren.

10

Overdracht perceel grond aan Transportbedrijf Groot Zevert
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Instemmen met de verkoop van ca. 69 m² grond van de Venneslatweg 26 te
Eibergen aan Transportbedrijf Groot Zevert.
Samenvatting/kernboodschap
Een stuk grond dat sinds 2009 aan Groot Zevert (gratis) in bruikleen is gegeven

Pagina 4
kan, omdat er inmiddels geen belemmeringen meer zijn vanwege een
toegangsweg van de N18, aan transportbedrijf Groot Zevert worden verkocht voor
90 euro per m².
11

Vergadering algemeen bestuur Regio Achterhoek 14 maart 2018
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. (over agendapunt 2) Instemmen met het verslag van 31 januari 2018;
2. (over agendapunt 4) De doorontwikkeling van de regionale samenwerking
zoals uitgewerkt in ‘De Achterhoek werkt door 2.0’ vaststellen en ter
besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraden én
2.1 het DB opdragen de juridische en bestuurskundige adviezen te voorzien
van een reactie en de regeling hierop nog aan te vullen, en in de ABvergadering van 25 april de gewijzigde Samenwerkingsregeling (24e
wijziging) ter besluitvorming aan te bieden;
2.2 de gemeenten verzoeken de zienswijzen van de raad ten aanzien van de
gewijzigde begroting 2018 en de 1e begrotingswijziging 2018 vóór 27 juni
2018 schriftelijk kenbaar te maken. (De vaststelling door het algemeen
bestuur vindt plaats op 11 juli 2018.);
2.3 de secretaris/ directeur van de Regio Achterhoek opdracht geven tot het
laten uitvoeren van een onafhankelijke evaluatie van de nieuwe werkwijze,
2 jaar nadat deze formeel van start gaat;
3. (over agendapunt 5) Kennis nemen van de lobby gerelateerde zaken;
4. (over agendapunt 7) Akkoord gaan de voorgestelde projecten en deze indienen
bij de provincie (Gebiedsopgave) als de stuurgroep ook positief adviseert over
de projecten;
5. (over agendapunt 8) Kennis nemen van de afstemmingspunten.

12

Krediet haalbaarheidsonderzoek toekomstbestendige
binnensportaccommodaties in Ruurlo
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Kennisnemen van de resultaten van de verkenning ‘toekomstbestendige
binnensportaccommodaties Ruurlo’.
2. Instemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek zoals
beschreven in de notitie ‘Resultaten verkenning toekomstbestendige
binnensportaccommodaties Ruurlo’.
3. Voor dit onderzoek een krediet beschikbaar stellen van € 25.000,- en dit
bedrag dekken uit de eenmalige teruggave BTW sport.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente stelt € 25.000,- voor een haalbaarheidsonderzoek naar de
binnensportaccommodaties in Ruurlo. Uit een met gebruikers opstelde verkenning
is gebleken dat de huidige accommodaties – sporthal en gymzaal – goed
onderhouden zijn maar kwalitatief en kwantitatief niet meer voldoen aan de huidige
(sporttechnische) eisen. Voor het zoeken naar de beste oplossingen voor de
toekomst is een haalbaarheidsonderzoek nodig.

