BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

2 oktober 2018, week 40

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 25 september 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Centrum Borculo, aankoop pand Voorstad 15-17 (224105)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Een raadsvoorstel doen met betrekking tot de aankoop van het pand Voorstad 15 17 in Borculo.
Samenvatting/kernboodschap
De aankoop en sloop van het winkelpand Voorstad 15-17 past in het streven naar
het creëren van een compact en aantrekkelijk centrumgebied. De aankoop vormt
de eerste aanzet van een project tot revitaliseren van het centrumgebied.

3.b

Herinrichtingsplan Gelselaar (58510)
Portefeuillehouder H. J. Bosman
Besluit
Vaststellen definitief ontwerp voor het herinrichtingsplan van Gelselaar.
Samenvatting/kernboodschap
Er ligt nu een breed gedragen en fraai inrichtingsplan passend bij het beschermde
dorpsgezicht van de kern Gelselaar. Gelselaars Belang en bewoners zijn nauw
betrokken geweest bij de planvorming. Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting
heeft ter inzage gelegen en er is een inloopbijeenkomst geweest eind juni. De
ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt in het nu
vastgestelde inrichtingsplan. In 2019 voeren we de plannen uit.

3.c

Tariefsverhoging huishoudelijke hulp per 1-1-2019 (223118)
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. In te stemmen met voortzetting van de gezamenlijke inkoop van huishoudelijke
hulp in 2019 door de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre
en Winterswijk via de zogenaamde ‘open house procedure’.
2. De (uur)tarieven voor huishoudelijke hulp op basis van de verplichting vanuit
de ‘AMvB reële prijs’ met ingang van 1 januari 2019 vaststellen op € 26,40 voor
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HH1 (was € 24,60 per 8-10-‘18) en € 30,00 voor HH2 (was € 28,80 per 8-10‘18)
Samenvatting/kernboodschap
De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk hebben
in het kader van gezamenlijke inkoop de tarieven voor huishoudelijke hulp voor het
komend jaar vastgesteld, De (uur)tarieven voor huishoudelijke hulp op basis van
de verplichting vanuit de ‘AMvB reële prijs’ met ingang van 1 januari 2019 worden
vastgesteld op € 26,40 voor HH1 (was € 24,60 per 8-10-‘18) en € 30,00 voor HH2
(was € 28,80 per 8-10-‘18).
5

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2017 (221730)
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
Het jaarverslag 2017 van de Commissie bezwaarschriften voor kennisgeving
aannemen.
Samenvatting/kernboodschap
Berkelland gaat aan de slag met de aanbevelingen van de bezwarencommissie.

6

Project BildungsBerkel (204091)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. Kennisnemen van en instemmen met Interreg aanvraag voor het
grensoverschrijdende project BildungsBerkel.
2. Brief versturen aan Biologisch Station Zwillbrock (leadpartner Interregaanvraag) waarin gemeente verklaart garant te staan voor instandhouding van
de te realiseren voorzieningen en garant te staan voor de kosten van eventuele
vertragingen en prijsverhogingen.
Samenvatting/kernboodschap
Kennisnemen, en instemmen met de Interreg aanvraag voor project
BildungsBerkel en garant staan voor instandhouding van de te realiseren
voorzieningen en eventuele kostenverhogingen door vertragingen en
prijsverhogingen.

8

Plan van aanpak dubbele bewoning en woningsplitsing (204001)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Instemmen met het plan van aanpak dubbele bewoning en woningsplitsing voor
het buitengebied.
Samenvatting/kernboodschap
Het college wil woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden weer toe
staan om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken.
Daarnaast is helderheid nodig over de bestaande situaties van dubbele bewoning.
Dit is nodig omdat er onduidelijkheid en onrust is ontstaan vanwege knelpunten bij
o.a. verbouw, verkoop en financiering. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.
We verwachten dat medio 2019 de voorwaarden voor woningsplitsing worden
vastgesteld door de raad, waarna deze worden opgenomen in het
bestemmingsplan buitengebied. Daarnaast worden de bestaande woonsituaties
opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied.
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Kader woonzorg initiatieven 2018 (226228)
Portefeuillehouder R.P. Hoytink-Roubos
Besluit
Het Kader Woonzorg Initiatieven Berkelland ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorleggen.
Samenvatting/kernboodschap
Met het kader Woonzorg Initiatieven 2018 wordt een vervolgstap gemaakt naar
een vraaggerichte aanpak van woonzorginitiatieven. De samenleving staat voorop.
Het startpunt is de specifieke woonzorgvraag van bewoners. Door die vraag met
de betrokken zorgvragers concreet in beeld te brengen kunnen we meedenken
welk maatwerk voor hen nodig is als het gaat om het zorg- en welzijnsaanbod in
relatie tot hun woonwensen. Ook vergelijken we deze behoefte met het
woonzorgaanbod dat er nu al is. Op basis van deze stappen kunnen we boordelen
of er inderdaad behoefte is aan nieuw woonzorgaanbod. Dit proces sluit naadloos
aan bij het wendbaar woonbeleid, waarmee de gemeenteraad in januari 2018 heeft
ingestemd en leidend is in dit proces. Een maatschappelijke dialoog behoort hier
eveneens bij.

10

Verlaging rentepercentage sociale leningen Stadsbank (226674)
Portefeuillehouder G.J. Teselink
Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de bestaande rentetarieven (staffel) van de
sociale lening van de Stadsbank Oost Nederland met ingang van 1 januari
2019 te verlagen met 5,9%.
2. De gemeenteraad voorstellen de extra lasten van, naar inschatting, €35.000,-te dekken uit het budget bijzondere bijstand/ minimabeleid.
Samenvatting/kernboodschap
Het college stelt de raad voor om het rentepercentage voor sociale leningen te
verlagen met 5,9%. Daarmee worden inwoners in staat gesteld tegen een lager
rentepercentage een sociale lening aan te gaan. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld
meer bestedingsruimte. Dit kan ten goede komen aan de aanschaf van
noodzakelijke goederen en/of kosten, waarmee de zelfredzaamheid van inwoners
wordt bevorderd.

