BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

Afwezig

14 augustus 2018, week 33
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 31 juli 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Beslissing op bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning in
verband met het verplaatsen van een eik (215386)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het bestreden besluit in stand laten onder verbetering van de motivering
conform bijgevoegde brieven.
2. De vervaltermijn van de vergunning en de voorgeschreven periode van
uitvoering aan passen conform bijgevoegde brieven.
Samenvatting/kernboodschap:
Het bestreden besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het
verplaatsen van een eik wordt in stand gehouden onder verbetering van de
motivering. Het ecologisch onderzoek van 11 juli 2018 onderschrijft ons standpunt
dat de verleende omgevingsvergunning niet in strijd is met de Wet
natuurbescherming.

3.b

Buitenplanse afwijking voor de realisatie van een ligboxenstal
(Lebbenbruggedijk 32 Borculo) (129514)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. In te stemmen met de reactie op de reactie die door de buurt is geplaatst op de
publicatie van de bouwaanvraag;
2. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor de realisatie van
een ligboxenstal door terinzagelegging van de aanvraag;
3. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit ter inzage leggen om vervolgens over
te gaan tot het verlenen van de afwijking van het bestemmingsplan, mits er
tijdens de terinzagelegging geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap:
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een ligboxenstal aan
de Lebbenbruggedijk 32 in Borculo te realiseren. Hiervoor zijn binnen het
gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt voorgesteld om de
afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat geen reacties en/of
zienswijzen binnenkomen, de aangevraagde vergunning te verlenen met een grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen
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‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.
1e wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2018 (213138)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1e wijziging van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2018 vast te
stellen
Samenvatting/kernboodschap
De Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2018 is geactualiseerd. De
invordering wordt gedaan door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

5

Aanpassing P&C cyclus (215838)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Het voorstel voor de aanpassing van de P&C cyclus aanbieden aan de Raad.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland past de planning en controlcyclus aan.
De voorjaarsnota en najaarsnota komen te vervallen en worden vervangen door
een bestuursrapportage. Daarnaast komt er een perspectiefnota waarin meer
wordt ingezoomd op de mogelijkheden en wensen voor het komende jaar. Door
deze nieuwe cyclus wordt de positie van de raad versterkt.

7

Bestemmingsplan “Berkelland, parapluherziening standplaatsen 2018”
(169383)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan " Berkelland, parapluherziening
standplaatsen 2018" ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Bij het verlenen van een standplaatsenvergunning wordt getoetst aan de
'Beleidsregels standplaatsen gemeente Berkelland 2016'. Een vergunning wordt
geweigerd als de standplaats in strijd is met het geldende bestemmingsplan.
Met dit parapluplan wordt een aantal bestemmingsplannen gelijktijdig herzien met
een duidelijke bestemming voor standplaatsen. Het college stelt voor om het
bestemmingsplan “Berkelland, parapluherziening standplaatsen 2018" vast te
stellen.

8

Plan 'Van Afval Naar Grondstof' en invoeren PMD container (198810)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om:
1. Het inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) met plastic
zakken te heroverwegen en de inzameling met containers te gaan doen.
2. De kosten voor de levering van de containers te betalen uit de
egalisatiereserve afval.
Samenvatting/kernboodschap
Onderzoek toont aan dat machinale nascheiding van PMD geen optie is voor
Berkelland. Het scheiden van PMD aan de bron is voor Berkelland de beste optie
om de VANG-doelstelling te halen. De gemeenteraad wordt voorgesteld de
inzameling van PMD alsnog met containers te doen.
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Regio Achterhoek. Programmabegroting 2019 (222219)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met de programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek en de
raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen.
Samenvatting/kernboodschap
De programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek wordt aangeboden aan
de gemeenteraad. Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om hierover
zienswijzen in te dienen. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad geen
zienswijzen in te dienen.

10

Sluiten dienstverleningsovereenkomst met de SDOA over
beschikbaarstelling Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (221078)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
Op basis van een dienstverleningsovereenkomst stelt de gemeente Berkelland met
ingang van 25 mei 2018 haar Functionaris voor gegevensbescherming ter
beschikking aan de SDOA.
Samenvatting/kernboodschap
Vanaf 25 mei 2018 stelt de gemeente Berkelland haar FG ter beschikking aan de
SDOA.

11

Definitieve zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het
ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening (219869)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Kennis nemen van de definitieve zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf
Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening;
2. Geen aanvullende zienswijze indienen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 5 juni 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontwerpOmgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de
Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De
ontwerpplannen en stukken liggen van 14 juni 2018 tot en met 9 augustus 2018 ter
inzage. De Achterhoekse gemeenten dienen een gezamenlijke reactie in. De
gemeenten dringen aan om ook na de sluitingsdatum nog nagekomen zienswijzen
in de verdere procedure van besluitvorming te betrekken.

