BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

25 september 2018, week 39

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 18 september 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Buitenplanse afwijking voor omzetten tweede bedrijfswoning naar
plattelandswoning (Huttendijk 1 Rekken) (216624)
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) van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning door terinzagelegging van de aanvraag;
2. Na afronding van de inspraakprocedure de aangevraagde
omgevingsvergunning als ontwerpbesluit en 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 de functie
bedrijfswoning om te zetten in plattelandswoning aan de Huttendijk 1 in Rekken.
Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig. De
afwijkingsprocedure wordt opgestart en op voorwaarde dat geen reacties en/of
zienswijzen worden ingediend, wordt de aangevraagde omgevingsvergunning
verleend met een grote buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor
deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad
nodig.

3.b

Buitenplanse afwijking voor maatvoering landhuis (Haarweg 10 Ruurlo)
(221320)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. De procedure vervolgen voor het verlenen van een grote buitenplanse afwijking
(art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wabo) door terinzagelegging van het
ontwerpbesluit;
2. Na afronding van de procedure de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan, tenzij tijdens de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen worden ingediend.
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Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om een landhuis te
bouwen aan de Haarweg 10 in Ruurlo. De afwijking van de maatvoering in het
bestemmingsplan zijn stedenbouwkundig verantwoord. De afwijkingsprocedure
wordt opgestart en op voorwaarde dat geen reacties en/of zienswijzen worden
ingediend, wordt de aangevraagde omgevingsvergunning verleend met een grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen
‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig.
4

Benoeming bestuur Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) en bestuur
Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek (StBGRA) (216662)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
De wethouders M.H.H. van Haaren-Koopman en H. Bulten (gemeente
Doetinchem) voor te dragen als bestuurslid van zowel de Stichting Achterhoek
Toerisme (StAT) als de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
(StBGRA).
Samenvatting/kernboodschap
Achterhoek Toerisme is een stichting die als doelstelling heeft het bevorderen van
toerisme en recreatie in de Achterhoek. In het bestuur van de Stichting Achterhoek
Toerisme (StAT) nemen gemeenten deel. Het bestuur bestaat uit twee
gemeentelijke bestuurders en drie ondernemers. De colleges van burgemeester en
wethouders van de tien deelnemende gemeenten hebben formeel het
voordrachtsrecht.

5

Benoeming lid Raad van Toezicht stichting OPONOA (215452)
Portefeuillehouder H. J. Bosman
Besluit
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de benoeming van de heer M.
Braakman tot lid van de Raad van Toezicht van stichting OPONOA.
Samenvatting/kernboodschap
Binnen de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord
Oost Achterhoek (OPONOA) is één vacature ontstaan. Eén lid van de Raad van
Toezicht, te weten dhr. A.G.M. Olthof, zal deze met ingang van 1 augustus 2018
verlaten vanwege het beëindigen van zijn 2e zittingstermijn.
Door de benoeming van het voorgedragen lid van de Raad van Toezicht blijft de
goede voortgang van het toezicht op en de controle van het college van bestuur
van de stichting OPONOA gewaarborgd.

6

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten
en Uitwerkingsovereenkomst (168590 en 222713)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De 42e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) voor
de sector gemeenten en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) vaststellen.
2. De werkgeverscommissie van de griffie voorstellen de 12e wijziging van de
Arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Berkelland vast te stellen.
3. De extra kosten i.v.m. de gelijke beloning van payrollmedewerkers in 2018
dekken uit de Stelpost prijscompensatie 2018. Deze extra kosten in 2019
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betalen uit het Flexbudget inhuur derden 2019.
Samenvatting/kernboodschap
In de cao gemeenten is afgesproken de landelijke verkorting van de ww-duur te
repareren. Ook is in deze cao afgesproken om de ingeleende payrollmedewerkers
een beloning te geven die vergelijkbaar is met de beloning van de eigen
medewerkers met een aanstelling. Deze wijzigingen van de CAR-UWO kunt u
bekend maken aan het personeel via een nieuwsbericht op Plek.
7

Verhuisonderzoek koopstromen Kadaster (210499)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
1. Kennis nemen van de uitkomsten van het verhuisonderzoek naar koopstromen
van het Kadaster.
2. Eind 2019 opnieuw een verhuisonderzoek uitvoeren om zo te monitoren of er
veranderingen zijn.
3. Gemeenteraad informeren over de uitkomsten van het verhuisonderzoek via
een raadsbrief.
Samenvatting/kernboodschap
Het Kadaster heeft een verhuisonderzoek naar koopstromen van 2008-2017
gehouden. We zien dat de nieuwe instroom kopers hoger is dan de uitstroom en
dat er vooral koopstromen plaatsvinden in de kernen en tussen buurgemeenten.
We zien verder geen grote opvallendheden bij de kernen, behalve Beltrum. Hier
vertrekken bovengemiddeld veel jongeren naar Groenlo, mede door de lage
huizenprijzen in Groenlo.

8

Huishoudelijke hulp toelage 2018 (222742)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het verhogen van het maximum aantal vouchers van 20.000 naar 26.000 en
daarmee een overschrijding van het aanvankelijk geraamde budget te
accepteren. De overschrijding wordt gedekt uit de reserve nadelen
decentralisaties.
2. Onderzoek naar effecten beperking en beëindiging HHT-regeling in 2019.
3. Opzeggen overeenkomst Zorg-Lokaal per 1 januari 2019.
Samenvatting/kernboodschap
HHT-regeling loopt door tot en met december 2018. Vouchers gekocht in 2018 zijn
geldig tot en met 31 december 2018.

9

Vergadering AB Regio Achterhoek 1 oktober 2018 (225939)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. (over agendapunt 2) Berkelland neemt geen Businesscards van de Graafschap
af
2. (over agendapunt 4) instemmen dat AB uit haar midden een DB-lid kiest uit
West Achterhoek
3. (over agendapunt 5) De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 20192022 vast stellen en daarmee de bijdrage voor 2019 voor bestaand beleid
vaststellen op € 8,61 per inwoner, waarvan € 6,58 voor gemeenten en € 2,03
voor de provincie.
4. (over agendapunt 6) Kennis te nemen van de uitkomsten van de interne
controle
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5. (over agendapunt 7) In te stemmen met de verrekening van de btw voorheffing
inhuur derden via het BCF bij de gemeenten
6. (over agendapunt 8) Kennis nemen van de Regiodeal en de stand van zaken
en vervolgproces Rijk
7. (over agendapunt 9) Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en
activiteiten
10

Perspectiefnota (220093)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
De perspectiefnota 2019 aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
In de perspectiefnota staan de plannen voor de komende vier jaar gekoppeld aan
de financiële situatie die we nu inschatten. De gemeenteraad heeft input kunnen
leveren voor de perspectiefnota.

11

Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’ (223812)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Vaststellen van het Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in
Berkelland’
2. Het Collegeprogramma ter kennisgeving aanbieden aan de raad.
Samenvatting/kernboodschap
In de gemeente Berkelland is het goed toeven! We zijn trots op de dynamiek van
het platteland en het eigen karakter van de vier grote en de zeven kleine kernen.
En we zijn vooral trots op de grote betrokkenheid en zelfredzaamheid van inwoners
en ondernemers. Deze samenleving willen we behouden en versterken en het kan
niet anders dan dat we dat met de samenleving doen. Samen met de
gemeenteraad willen we de lokale samenleving een grotere rol geven, kortom: ‘De
samenleving voorop’.
Er is nadrukkelijk ruimte geboden aan de gemeenteraad om aanvullingen en
wijzigingen voor te stellen op het concept-collegeprogramma. Dat is inmiddels
gebeurd.
Elke kern krijgt een gebiedswethouder. De gebiedswethouder is de bestuurlijke
ambassadeur voor de kern en aanspreekpunt voor de thema’s en onderwerpen die
in het gebied leven.
De thema’s in het collegeprogramma zijn:
• Plezierig wonen
• Fijn leven
• Vitaal Platteland
• Zorg voor wie dat nodig heeft
• Werken en ondernemen in een sterke regio
• Actief met duurzaamheid en energie
• Sport is meer!
• Cultuur is van iedereen
• Samen Veilig
Aan de slag met de Omgevingswet

