BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

27 november 2018, week 48

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 20 november 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van 30 november
2018 (229442)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de Buitengewone
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 30 november 2018.
2. Instemmen met de door het dagelijks bestuur van de VNG gedane voorstellen.
3. Wethouder Hoytink-Roubos machtigen om de gemeente Berkelland te
vertegenwoordigen tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de VNG op
30 november 2018.
4. De gemeenteraad informeren.
Samenvatting/kernboodschap
Op 30 november 2018 is de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten). Burgemeester en wethouders
stemmen in met de voorstellen.

3.b

Beslissing op bezwaar vellen van twee bomen Zijdeweg 2 (227177)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
1. Het besluit van 4 september 2018 herroepen in die zin dat een
omgevingsvergunning voor het vellen van de beuk aan de weg en 1 eik op het
erf wordt geweigerd omdat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is.
2. De proceskosten voor het indienen van een bezwaarschrift vergoeden.
Samenvatting/kernboodschap
Naar aanleiding van een bezwaarschrift wordt het besluit om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van een eik en te weigeren voor
het vellen van een beuk herroepen. De beuk en de eik zijn ten onrechte
aangemerkt als ‘overige landschappelijke houtopstanden’. De beuk en eik vallen
binnen de categorie ‘erf en tuin buiten de bebouwde kom’ en staan niet op de
‘bijzondere bomenlijst’. Er is dus geen omgevingsvergunning nodig voor het vellen
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van deze bomen.
3.c

Tariefswijziging WMO-reizigers ZOOV op maat per 1 januari 2019 (229683)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor Wmo-geïndiceerden
per 1 januari 2019 als volgt vast te stellen:
 Spitstarief: een opstaptarief van € 1,55 en een kilometertarief van € 0,26 voor
ritten van maximaal 20 km, op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur.
 Dal tarief: een opstaptarief van € 0,95 en een kilometertarief van € 0,17 voor
ritten van maximaal 20 km, op de overige tijden.
 Een kilometertarief van € 2,05 voor reisafstanden tussen de 20 km en 40 km.
Samenvatting/kernboodschap
In het najaar van 2015 hebben de gemeenteraden van Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk de
Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek vastgesteld. Daarmee is de basis
gelegd voor het aanvullend vervoerssysteem in de Achterhoek, dat sinds 1 januari
2017 operationeel is onder de naam ZOOV.

4

Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (230252)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De Cliëntenraad Wsw-raad per 1-1-2019 op te heffen.
2. De gemeenteraad voorstellen de Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2009
en de Verordening Cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw beleid 2011 per 1-12019 in te trekken.
3. De gemeenteraad voorstellen de Verordening Cliëntenparticipatie Sociale
Dienst Oost Achterhoek 2019 vast te stellen.
4. De gemeenteraad voorstellen de Verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek 2016 (gemeente Berkelland) in
te trekken.
Samenvatting/kernboodschap
De huidige Cliëntenraad Wsw bestaat uit Wsw-medewerkers en
belangenbehartigers uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De
doelstelling is om bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het
gemeentelijk Wsw-beleid. De Cliëntenraad Wsw heeft aan de drie gemeenten laten
weten zich te bezinnen op haar eigen toekomstige rol. Op 11 oktober 2018 heeft
de huidige Cliëntenraad ingestemd met het opheffen van de Cliëntenraad Wswraad per 1-1-2019. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is er geen
instroom in de Wsw meer mogelijk. Voor cliënten die onder de Participatiewet
vallen, adviseert de Cliëntenraad Participatiewet het Dagelijks Bestuur van de
Sociale Dienst Oost Achterhoek.

5

Beheerregeling basisregistratie adressen en gebouwen Berkelland 2018
(229034)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Vaststellen beheerregeling basisregistratie adressen en gebouwen Berkelland
2018.
2. Mandaat verleent aan de gemeentesecretaris om de functionarissen op basis
van de beheerregeling basisregistratie adressen en gebouwen Berkelland 2018
aan te wijzen.
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Samenvatting/kernboodschap
In de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) worden adres- en
gebouwgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn belangrijk voor onder andere
politie, brandweer, ambulance, bedrijfsleven en de post. Ook inwoners hebben
belang bij goede gegevens.
De beheerregeling adressen en gebouwen verdeelt taken uit de Wet
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) over medewerkers van de
gemeente. Per 1 juli 2018 is de nieuwe wet ingegaan. In de nieuwe wet zijn een
aantal kleine aanpassingen. Daarom is er ook een nieuwe beheerregeling nodig.
6

Activeren krediet voor renovatie rioolgemalen (224158)
Portefeuillehouder H.J. Bosman
Besluit
Het krediet voor de renovatie van diverse rioolgemalen van € 300.000,- zoals
vermeld op de investeringslijst 2018, beschikbaar stellen.
Samenvatting/kernboodschap
Diverse rioolgemalen zijn aan renovatie toe. Rioolgemalen hebben een technische
levensduur van 10 tot maximaal 12 jaar. Na deze periode is zowel het
mechanische als elektrische deel versleten. De rioolgemalen moeten gerenoveerd
worden om de inzameling en het transport van afvalwater te kunnen blijven
uitvoeren. Na de renovatie van rioolgemalen is de bedrijfszekerheid weer voor 10
tot maximaal 12 jaar gegarandeerd.

7

Knooppunt Mantelzorg (230499)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Voor het oprichten van een Knooppunt Mantelzorg € 250.000,- beschikbaar
stellen uit het uitvoeringsprogramma van het beleidskader ‘Samen Denken,
Samen Doen’;
2. Spectrum partner met elan inzetten voor de procesbegeleiding om tot een
Knooppunt Mantelzorg te komen.
Samenvatting/kernboodschap
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde, daar willen wij zuinig op zijn. We
merken en signaleren dat veel mantelzorgers overbelast dreigen te raken of
rondlopen met allerlei soorten vragen. Om mantelzorgers te helpen om op een zo
prettig mogelijke manier te kunnen blijven zorgen voor de ander, starten we met
het Knooppunt Mantelzorg. Dit Knooppunt neemt niet de zorg over, maar kijkt wat
de mantelzorger nodig heeft. Ook zet het Knooppunt in op meer bewustwording bij
professionals en organisaties die te maken hebben mantelzorgers.

