BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

17 april 2018, week 16
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 10 april 2018

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.b

Beslissing op bezwaar tegen afwijzen ingediend formulier ingebrekestelling
(Wet dwangsom) Rode Slatweg 1 in Rekken (209321)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Bezwaarde ontvankelijk verklaren.
2. De bezwaren gegrond verklaren.
3. Het besluit herroepen in die zin dat aan bezwaarde een dwangsom wordt
toegekend van € 1.260,00.
Samenvatting/kernboodschap
Het college moet een beslissing nemen op het bezwaarschrift van de eigenaar
Rode Slatweg 1 in Rekken tegen de afwijzing van de overschrijding van de
beslistermijn van de op 25 oktober 2017 ontvangen aanvraag
‘Nadeelcompensatie’. De commissie bezwaarschriften oordeelt dat de gemeente
niet aannemelijk kan maken dat de op 13 december 2017 verstuurde
verdagingsbrief werkelijk verstuurd is. Het college volgt het advies van de
Commissie bezwaarschriften om de bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren
en een dwangsom toe te kennen van € 1.260,00.

3.c

Besluit op bezwaar toepassing bestuursdwang (208490)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Het oorspronkelijke besluit in afwijking van het advies van de commissie
bezwaarschriften in stand laten.
2. Geen kosten bestuursdwang in rekening brengen.
3. Betrokkene met bijgaande brief informeren.
Samenvatting/kernboodschap
We hebben slaapvertrekken in een logiesgebouw van een voormalig hotel in
Haarlo verzegeld zonder voorafgaand besluit. Er was sprake was van zeer
spoedeisend belang wegens grote risico's bij een eventuele brand. Betrokkene
heeft bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften vindt dat het bezwaar
gegrond is omdat er sprake is van spoedeisend, maar niet van zeer spoedeisend
belang. Wij zijn het daar niet mee eens en laten het oorspronkelijke besluit in
stand.
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3.d

Buitenplanse afwijking t.b.v. aanduiding als plattelandswoning
Barchemseweg 45 in Borculo (204940)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. De formele procedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo);
2. Een overeenkomst aan te gaan voor het verhalen van eventuele
‘tegemoetkomingen in schade’ (vroeger: planschade);
3. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de ter
inzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de voormalige
bedrijfswoning Barchemseweg 45 in Borculo aan te merken als
‘plattelandswoning’. Hiervoor zijn mogelijkheden aanwezig. Daarom wordt
voorgesteld om de formele afwijkingsprocedure te starten en, op voorwaarde dat
geen zienswijzen binnenkomen, de aangevraagde vergunning te verlenen met
afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen ‘verklaring van
geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

4

A3-concernplan 2018 (206342)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Instemmen met het A3-concernplan 2018.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeentelijke organisatie maakt met ingang van 2018 gebruik van een nieuwe
manier om team- jaarplannen te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de A3
systematiek.

5

Activeren krediet aanschaf elektrische auto t.b.v. BOA’s 2017 (214737)
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Activeren krediet voor aanschaf elektrische auto t.b.v. BOA’s zoals gespecificeerd
bij Toelichting.
Samenvatting/kernboodschap
Het college besluit over te gaan tot daadwerkelijke aanschaf van een geplande en
in de begroting opgenomen elektrisch aangedreven voertuig voor de BOA’s.

6

Activeren krediet tav nieuw beleid voor Asbest en VAB (211523)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Activeren van het krediet van €100.000,- voor uitvoering van nieuw beleid op
gebied van Asbest
2. Activeren van het krediet van €100.000,- voor uitvoering van nieuw beleid op
gebied van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Samenvatting/kernboodschap
Bij de behandeling van de begroting is besloten voor nieuw beleid een bedrag te
reserveren voor asbest en VAB. Door de activering van het krediet kunnen we aan
de slag met de uitvoering van nieuw beleid. Waaronder de uitvoering van een
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onderzoek met de WUR naar verticale landbouw en de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten voor de aanpak van VAB. Daarnaast de verdere uitrol van de
asbesttrein en andere stimuleringsmaatregelen ten aanzien van asbestsanering.
7

Collegeverklaring ENSIA verantwoording 2017 (214152)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Collegeverklaring ENSIA 2017 vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
Het college dient formeel een verklaring op te stellen over het veilig gebruik en de
inrichting van DigiD en suwinet in onze gemeente. Met deze collegeverklaring
kunnen wij ons verantwoorden aan Ministerie en gemeenteraad. In de verklaring
staat dat wij aan de landelijke normen voldoen met uitzondering van één DigiD
norm. Die tekortkoming is direct na constatering hersteld.

