BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

20 november 2018, week 47

Aanwezig

J.H.A. van Oostrum, burgemeester
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
G.J. Teselink, wethouder
H.J. Bosman, wethouder
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer
1

Besluit
Besluitenlijst 13 november 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Locatie Jimmy's in Borculo (221030)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met huur van Voorstad 13a te Borculo ten behoeve van uitvoering
Jimmy's van 13 november 2018 tot 31 december 2020 door ondertekening
huurovereenkomst.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland huurt voor de uitvoering van Jimmy's - het jongerenwerk een centrale locatie in het centrum van Borculo. Jongeren kunnen hier hun
plannen met elkaar waarmaken en terecht voor een luisterend oor of een goed
gesprek. Berichtgeving over een officiële opening volgt. Deze vindt plaats op
donderdagavond 13 december 2018.

3.b

Integraal Veiligheids Plan 2019 – 2022 (229715)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
In stemmen met het Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019 – 2022 en ter
besluitvorming voorleggen aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
Het IVP Achterhoek Oost 2019 – 2022 geeft richting aan het veiligheidsplan en
beschrijft de prioriteiten voor Achterhoek-Oost voor de komende jaren. De
gemeenteraad stelt het IVP Achterhoek Oost 2019 – 2022 vast met bijbehorende
prioriteiten. De prioriteiten zijn:
- Woninginbraken
- Ondermijning
- Geweld
- Jeugdoverlast en -criminaliteit
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3.c

Twee parkeerplaatsen voor huisartsen aan de Nieuwstraat in Eibergen
(215383)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Deels afwijken van het advies van de Commissie bezwaarschriften en de
bezwaren van de heer Bergman deels ongegrond en deels gegrond verklaren
en het primaire besluit op twee punten herroepen.
2. Het verzoek om reiskostenvergoeding honoreren en een bedrag van € 42,28
toe kennen.
Samenvatting/kernboodschap
De eigenaar van het Hageman Medisch Centrum in Eibergen heeft een verzoek
ingediend voor het aanwijzen van de voormalige laad- en losplaats als twee
artsenparkeerplaatsen langs de Nieuwstraat in Eibergen. Het verkeersbesluit is
gepubliceerd. De heer J.F.A. Bergman heeft tegen dit besluit een bezwaarschrift
ingediend. De voormalige laad- en losplaats bij de voormalige Rabobank in
Eibergen blijft aangewezen als twee artsenparkeerplaatsen.

3.d

Buitenplanse afwijking bijgebouw (Haarlosesteeg 3 Haarlo) (219487)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De inspraakprocedure starten voor het verlenen van een grote buitenplanse
afwijking (art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) voor een
bijgebouwenoppervlakte van 106 m²;
2. 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 terinzageleggingen geen reacties of zienswijzen worden ingediend.
Samenvatting/kernboodschap
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een
schuur op het adres Haarlosesteeg 3 in Haarlo. Na uitvoering van het bouwplan
bedraagt de bijgebouwenoppervlakte 106 m². Dit past niet binnen het geldende
bestemmingsplan maar wel binnen het gemeentelijk beleid dat een
bijgebouwenoppervlakte van 150 m² per woning toelaat. Het college wil daarom de
benodigde afwijkingsprocedure opstarten. Daarbij is geen ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.

3.e

Onttrekking zandpad aan openbaar verkeer Rekkenseweg/Zwilbroekseweg
Eibergen (209302)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het zandpad gelegen op het te bebouwen perceel aan de
Rekkenseweg/Zwilbroekseweg in Eibergen onttrekken aan de openbaarheid.
Samenvatting/kernboodschap
In Eibergen, in de hoek tussen de Zwilbroekseweg en de Rekkenseweg, worden
twee kavels verkocht voor vrijstaande woningen. Aan de oostkant van het plan ligt
een openbaar zandpad dat in de wegenlegger van Eibergen ook als zodanig is
opgenomen. De gemeente wil het zandpad aan de openbaarheid onttrekken. Het
voornemen heeft ter inzage gelegen. Met inachtneming van de 3 zienswijzen is
besloten het zandpad te onttrekken aan de openbaarheid.
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3.f

Inkoop duurzame energie, afhandeling motie M17-28 (227958)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om de kaders voor de inkoop van duurzame energie
vast te stellen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenteraad heeft gevraagd om een discussie over de kaders voor de inkoop
van (duurzame) energie. Het college legt de kaders voor aan de gemeenteraad.

4

AB vergadering GGD NOG van 22 november 2018 (229533)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Instemmen met het bijgevoegde advies over de stukken van de vergadering van
het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst Noord Oost
Gelderland op 22 november 2018.

5

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vitens.N.V. (229314)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vitens N.V.:
1.1 De drinkwatertarieven 2019 goedkeuren.
1.2 De benoeming van mevrouw prof. dr. ir. G. van Dijk als lid van de Raad van
Commissarissen goedkeuren.
1.3 De data voor de volgende aandeelhoudersvergaderingen goedkeuren.
2. Volmacht te verlenen aan de heer G.J. Teselink om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van
Vitens N.V. op 28 november 2018.
Samenvatting/kernboodschap
Wij zijn aandeelhouder van Vitens N.V. Op de agenda voor de Algemene
vergadering van Aandeelhouders staan drie punten waarover besloten moet
worden. Door op de Algemene vergadering van Aandeelhouders de stem te laten
horen kunnen we invloed uitoefenen op de drinkwatertarieven 2019 en de
benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

