BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

15 mei 2018, week 20
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 1 mei 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Besluit op bezwaar kappen eik Joostenkamp 11 a Ruurlo (200808, 212115 en
212335)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Het primaire besluit in stand laten met inachtneming van het volgende:
1. bezwaarden in hun bezwaren niet ontvankelijk verklaren;
2. het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen.
Samenvatting/kernboodschap
Tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van een eik op het perceel
Joostenkamp 11 a in Ruurlo zijn bezwaren ingediend. De commissie
bezwaarschriften heeft advies uitgebracht. De bezwaren zijn niet ontvankelijk
omdat buiten de zes weken termijn bezwaar is gemaakt. Het besluit tot het kappen
van een eik op het perceel Joostenkamp 11 a in Ruurlo blijft in stand.

4

Actualisatie Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
(216577)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De raad voorstellen de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Berkelland 2018 vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De Afstemmingsverordening is geactualiseerd en daarmee in overeenstemming
gebracht met de meest recente wet- en regelgeving, jurisprudentie en
uitvoeringspraktijk. In de afstemmingsverordening is geregeld hoe te handelen als
belanghebbenden binnen de Participatiewet niet of in onvoldoende mate hun
verplichtingen nakomen. Daarmee is ook aan de verordening toegevoegd dat deze
maatregelen bij de IOAW en IOAZ genomen kunnen worden, zoals gesteld in
artikel 35 van de IOAW en artikel 35 van de IOAZ.

6

Jaarrekening 2017 en programmabegroting 2019 GGD NOG (215473 en
215708)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2017 van de GGD Noord- en Oost
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Gelderland. En daarmee van de toevoeging van het resultaat van de
jaarrekening 2017 aan de reserves.
2. Instemmen met de programmabegroting 2019 van de GGD Noord- en OostGelderland en de raad voorstellen hierop als zienswijze kenbaar te maken dat
het hebben van reserves geen doel op zich is, maar gekoppeld moet zijn aan
een gekwantificeerde risicoanalyse. Pas dan kan beoordeeld worden of de
omvang van de reserves (het weerstandsvermogen) voldoende is.
Samenvatting/kernboodschap|
De jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 van de GGD Noord- en
Oost Gelderland worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het
gemeentebestuur heeft de mogelijkheid hierover zienswijzen in te dienen. Het
college van B & W adviseert de gemeenteraad over het indienen van eventuele
zienswijzen.
In de programmabegroting 2019 is als nieuw beleid opgenomen het
Rijksvaccinatieprogramma, Publieke gezondheid statushouders en E-MOVO
(Elektronisch MOnitor en Voorlichting (E-MOVO) is een digitaal
vragenlijstonderzoek onder leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet
onderwijs).
7

Jaarstukken 2017 (215027)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De jaarstukken aanbieden aan de Raad.
Samenvatting/kernboodschap
Het college biedt de Raad de jaarstukken 2017 aan. Het resultaat is € 2.165.666.

8

Jaarstukken 2017 en Begroting 2018 Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland (215402 en 215442)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en voorstellen aan de raad
als reactie aan de VNOG dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om
structurele lasten te dekken.
2. Kennis nemen van de concept begroting 2019-2022 en de raad voorstellen als
zienswijze in te brengen dat de gemeente Berkelland verwacht dat eventuele
beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot
gevolg mogen hebben.
Samenvatting/kernboodschap
Na schriftelijk behandeling in de gemeenteraad wordt de zienswijze van de
gemeente Berkelland per brief kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur
VNOG.
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Kadernota 2019-2022 Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (208018)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De raad voorstellen de kadernota 2019-2022 van de VNOG vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De concept Kadernota 2019 – 2022 leidt op dit moment niet tot een wijziging van
de gemeentelijke bijdrage voor 2019 ten opzichte van 2018, afgezien van de
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toegepaste loon- en prijsindex.
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Meerjarenprogrammabegroting 2019 - 2022 ECAL (215695)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Instemmen met de concept meerjarenprogrammabegroting 2019 – 2022.
2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen in te dienen.
Samenvatting/kernboodschap
Op 6 juni 2018 wordt de meerjarenprogrammebegroting 2019-2022 in
de Algemeen Bestuur (AB) vergadering besproken en waarschijnlijk ook
vastgesteld.
Dat is ook het moment waarop de eventueel door de gemeenteraad ingediende
zienswijzen kunnen worden ingediend. Uit de begroting blijkt een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage aan het Erfgoedcentrum ten opzichte van de periode 2015
tot en met 2018. We hebben hier tijdens de AB vergadering van 28 maart kritische
vragen over gesteld. De antwoorden daarop zijn bevredigend. De argumentatie
over de verhoging is inmiddels goed onderbouwd Daarom is het advies de
gemeenteraad geen zienswijzen in te laten dienen.
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Ontwikkelkaders Mooi Wonen Geesteren en Aantrekkelijk Rekken (216133)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Vaststellen van de ontwikkelkaders Mooi Wonen Geesteren en Aantrekkelijk
Rekken.
Samenvatting/kernboodschap
Samen met de betrokken partners is er een communicatieplan opgesteld. Op basis
hiervan communiceren we intensief over het project Mooi Wonen Geesteren en
Aantrekkelijk Rekken, Er zijn bijeenkomsten in de twee dorpen, persberichten,
social media. Onlangs is een nieuwsbrief gestuurd naar alle inwoners in
Geesteren en Rekken waarin informatie is gegeven over het gehele proces wat
doorlopen is en hoe het nu verder gaat. In bijlage (nr 4)bij dit besluit is de
nieuwsbrief uit Geesteren toegevoegd. Een vergelijkbare nieuwsbrief voor Rekken
wordt nog opgesteld.
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Reconstructie Lintveldseweg in Eibergen (207439)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Beschikbaar stellen van het in de begroting opgenomen krediet van € 600.000,-voor de reconstructie van de Lintveldseweg in Eibergen
Samenvatting/kernboodschap
De Lintveldseweg heeft groot onderhoud nodig door ouderdom, schades en
wortelopdruk. Bovendien moet de weg aangepast worden aan het daadwerkelijk
gebruik van de weg. Er wordt een geringe toename van het verkeer verwacht,
omdat enkele andere verbindingen door de nieuwe N18 worden afgesloten. De
voorbereidingen met de bewoners van de Lintveldseweg, de onderzoeken en de
reconstructie kunnen nu verder worden opgepakt.
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Vergadering AB ODA: begroting ODA voor zienswijze naar raad (214400)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Het concept jaarverslag 2017, 1ste begrotingswijziging 2019 en de begroting
2019 voor een zienswijze voorleggen aan de raad;
2. De raad adviseren geen zienswijze in te dienen.

14

Vestiging zakelijk recht ten behoeve van 150 KV leiding (148144)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Opstalrecht vestigen voor ondergrondse 150 KV leiding op perceel kadastraal
gemeente Geesteren, sectie L nummer 423, nabij Oude Needseweg
Samenvatting/kernboodschap
Tennet krijgt het opstalrecht voor een ondergrondse hoogspanningskabel nabij het
onderstation bij Borculo.

15

Volmacht inzake de arbeidsovereenkomst van de directeur/bestuurder van
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (215866)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De wethouders met de portefeuille Wmo / Jeugd van de gemeenten Oude
IJsselstreek en Bronckhorst volmacht verlenen om namens de gemeente
Berkelland een arbeidsovereenkomst te sluiten met de directeur/bestuurder van
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland verleent de wethouders van de gemeenten Oude
IJsselstreek en Bronckhorst volmacht om namens Berkelland een
arbeidsovereenkomst te sluiten met de directeur/bestuurder van Veilig Thuis Noord
Oost Gelderland.
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Woningmarktmonitor Berkelland 2018 (212985)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De woningmarktmonitor Berkelland 2018 ter kennisname aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
De woningmarkt in Berkelland heeft zich in 2017 goed hersteld.
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Aanbod koop ondergronden sporthal de Sonders, parkeerterrein sportpark
de Sonders en tenniscomplex Stichting Tennisclub Beltrum (212498)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Het voornemen vaststellen om het aanbod tot koop van de ondergronden
sporthal de Sonders, parkeerterrein sportpark de Sonders en tenniscomplex
Stichting Tennisclub Beltrum voor € 82.800 te aanvaarden, en
2. de gemeenteraad voor te stellen hiervoor een krediet beschikbaar te stellen
van € 87.000 (aankoop + bijkomende kosten).
Samenvatting/kernboodschap
Met de aankoop van de ondergronden stellen wij de (toekomstige) positie en
opstallen van verenigingen zeker en behouden wij de gemeentelijke opstallen in
eigendom. Ook houden wij grip op de bestaande en mogelijke toekomstige functie
van de sporthal met aanhorigheden, het parkeerterrein en het tenniscomplex.
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Aanpassing verordening Tegenprestatie Participatiewet (216812)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
De raad voorstellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Berkelland 2015-2 vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De wet IOAW en de Wet IOAZ bepalen dat de gemeenteraad bij verordening
regels opstelt over de tegenprestatie. De reikwijdte van de huidige Verordening
Tegenprestatie Participatiewet is om deze reden aangepast. De verordening is
hierdoor nu ook van toepassing op belanghebbenden die een IOAW- of IOAZ
uitkering ontvangen.
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Bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 (190493)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
De raad voorstellen het bestemmingsplan "Eibergen, Op de Bleek 2017" gewijzigd
vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Voor de woonwijk Op de Bleek is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Hiermee
is zoveel mogelijk het beleid uit de Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 verwerkt.
Met enkele aanpassingen van het ontwerp is tegemoet gekomen aan ingediende
zienswijzen. Het college stelt nu voor om het bestemmingsplan “Eibergen, Op de
Bleek 2017" gewijzigd vast te stellen.

Pagina 6
20

Jaarverslag 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Stadsbank
Oost Nederland (217123)
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Kennisnemen van het jaarverslag 2017 van de Stadsbank Oost Nederland.
2. Niet instemmen met de conceptbegroting 2019 en bijhorende meerjarenraming
2020-2022 van de Stadsbank Oost Nederland.
3. De gemeenteraad voorstellen de volgende zienswijze uit te brengen:
a. De gemeente Berkelland is het niet eens met de indexatie van 2,9%/
2,82% van de tarieven en daarmee de gemeentelijke bijdragen maar wil
vasthouden aan de Achterhoekse afspraak dat de gemeentelijke bijdragen
maximaal 1,6% mogen stijgen;
b. De gemeente Berkelland is het niet eens dat de financiële effecten van de
structurele kwaliteitsimpuls, begroot op € 687.842, in de begroting van de
Stadsbank is opgenomen op het moment dat hierover nog bestuurlijke
besluitvorming moet plaatsvinden;
c. De gemeente Berkelland is het om dezelfde reden niet eens met de
gevraagde bijdrage van € 243.921 in 2018 om de structurele
kwaliteitsimpuls al medio 2018 te starten.
Samenvatting/kernboodschap
De Stadsbank Oost Nederland (SON) geeft voor 22 gemeenten (waaronder
Berkelland) uitvoering aan de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. De SON
levert in die hoedanigheid onder andere diensten op het vlak van indicering van
hulpverlening, het realiseren van minnelijke regelingen, budgetbeheer, bewind
voering en afgifte van verklaringen Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen. De
SON verricht deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
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Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), jaarstukken 2017, eerste
bestuursrapportage 2018 en concept programmabegroting 2019
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Instemmen met:
a. de concept programmabegroting 2019
b. de eerste bestuursrapportage 2018
c. de jaarrekening 2017 (inclusief de daarbij behorende bestemming van het
jaarresultaat)
2. De concept programmabegroting 2019 doorsturen aan de raad en adviseren
geen zienswijze in te dienen.
3. De eerste bestuursrapportage 2018 en de jaarrekening 2017 ter kennisname
aan de raad sturen.
Samenvatting/kernboodschap
De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is
opgericht om voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de
participatiewet uit te voeren. De dienstverlening die de SDOA biedt betreft onder
andere: het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk het
verstrekken van bijzondere bijstand, het verstrekken van uitkeringen
levensonderhoud en uitvoering van (nieuw)beschut werk (Voorheen verzorgd door
Hameland) Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.754.000.
Deels omdat reserves niet hoefden worden aangesproken, deels vanwege de
bedrijfsvoering.
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Evaluatie sloopfonds/subsidieregeling sloop overtollige bebouwing (195671)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De evaluatie van de sloopregeling ter kennisname aan de gemeenteraad
zenden.
2. De gemeenteraad verzoeken een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen
uit de algemene reserve ter vulling van het sloopfonds.
3. Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, de subsidieregeling
sloop overtollige bebouwing aanpassen om herbouw te voorkomen.
Samenvatting/kernboodschap
Het sloopfonds is uitgeput door de grote belangstelling voor het slopen van
schuren. De gemeenteraad wordt gevraagd om extra geld.

