BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING
Datum
Aanwezig

27 februari 2018, week 9
J.H.A. van Oostrum, burgemeester
M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder
J.B. Boer, wethouder
J.A. Pot-Klumper, wethouder
R.P. Hoytink-Roubos, wethouder
M.N.J. Broers, gemeentesecretaris

Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 20 februari 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Omgevingsvergunning Buitengebied, Polhaarweg 7 Neede (recreatiewoning)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
Verlenen van de uitgebreide omgevingsvergunning, artikel 2.12 lid 1, onder a 3o,
Buitengebied, Polhaarweg 7 Neede voor een recreatiewoning (OU 2017013).
Samenvatting/kernboodschap:
Het college verleent de omgevingsvergunning voor het veranderen van een
hobbyruimte naar recreatiewoning/bed & breakfast aan de Polhaarweg 7 in Neede.
De aanvraag past binnen het beleid van de gemeente. Er is een zienswijze
ingebracht en afgewogen. Hierdoor is de tekening behorende bij de vergunning
aangevuld.

3.b

Verkoop achterpad Violenstraat Eibergen
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
Instemmen met verkoop achterpad achter woningen aan woningeigenaren.
Samenvatting/kernboodschap
Bewoners van vier woningen nemen een achterpaadje over van de gemeente. Het
pad heeft geen openbaar doel.

5

EED - scan gemeentelijke gebouwen
Portefeuillehouder J.A. Pot-Klumper
Besluit
1. Uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.
2. Krediet aanvragen in de Voorjaarnota 2018 van € 46.000,- voor de uitvoering
van de maatregelen.
3. Resultaten en aanpak 2018 meedelen aan Omgevingsdienst Achterhoek.
Samenvatting/kernboodschap
In 2016 en in 2017 zijn er bij 19 gemeentelijke gebouwen energie-audits
uitgevoerd. Doel van de energie-audit is om de bewustwording en inzicht in
mogelijke besparingsmogelijkheden te vergroten. De resultaten van de EED – scan
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geven aan dat door het uitvoeren van de verplichte maatregelen, met een
eenmalige investering van € 46.000,-. Voor het elektraverbruik betekent dit een
besparing van 107.287 kWh (gemiddeld 11,41%) per jaar, en voor het gasverbruik
een besparing van 21.606 m3 (gemiddeld 13,68 %) per jaar.
6

Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Kennisnemen van de door de burgemeester vast te stellen Beleidsregel artikel 35
Drank- en Horecawet.
Samenvatting/kernboodschap
In de beleidsregel zijn de regels vastgelegd hoe we omgaan met verzoeken om
buiten een horeca-inrichting zwak-alcoholische drank te mogen schenken. In de
beleidsregel van 2013 staat nog 16 jaar. Dit was nog steeds niet aangepast. In de
nieuwe beleidsregel is dit aangepast naar 18 jaar.

7

Convenant integrale aanpak jeugdgroepen en stand van zaken
jongerenaanpak
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met het convenant ´Integrale aanpak jeugdgroepen en
groepsgedrag´ dat in gezamenlijkheid met de lokale partners ondertekend zal
worden.
2. Kennisnemen van:
a. De stand van zaken op het gebied van de jongerenaanpak in Berkelland
zoals verwoord in de toelichting van dit collegeadvies.
b. Plan van aanpak Jongerenwerk Berkelland.
3. De gemeenteraad informeren met bijgaande raadsbrief.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland, politie, openbaar ministerie, Samenwerkingsverband
Slinge Berkel, Halt, Iriszorg en enkele scholen bestendigen hun samenwerking om
jongerenoverlast te voorkomen met het tekenen van een convenant. Het
convenant maakt voor alle partners duidelijk volgens welke afspraken gewerkt
wordt.

8

Vervolg pilot POH Jeugd
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Kennis nemen van de resultaten en aanbevelingen van de pilot
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) jeugd in de Oost Achterhoek.
2. De samenwerking met Berkellandse huisartsen intensiveren door de pilot POH
jeugd voort te zetten in een project van drie jaar.
3. Proscoop opdracht geven om tot een projectvoorstel voor procesbegeleiding
en monitoring te komen, ontwikkeld samen met de huisartskoepel HZOA en de
drie Oost Achterhoekse gemeenten (Aalten, Oost Gelre en Winterswijk) voor
een periode van drie jaar.
Samenvatting/kernboodschap
Vervolg voor succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in OostAchterhoek

