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Datum
Aanwezig

30 januari 2018, week 5
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Nummer

Besluit

1

Besluitenlijst 23 januari 2018
Besluit
Vastgesteld.

3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten

3.a

Subsidieregeling en meerjarige subsidiëring
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. De Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018 vaststellen
onder voorbehoud van vaststelling van de Algemene subsidieverordening
Berkelland 2018 door de raad.
2. In de gevallen die zich daarvoor lenen overgaan tot het voor een meerjarige
periode subsidiëren van subsidies op grond van de Subsidieregeling kunst,
cultuur, sport en welzijn Berkelland 2018.
Samenvatting/kernboodschap
We werken aan administratieve lastenverlichting en minder regels. Administratieve
lastenverlichting omdat we straks achteraf minder verantwoordingsinformatie gaan
vragen aan ontvangers van een subsidie tussen de € 5.000,-- en € 50.000,-- en
omdat allerlei sport- en muziekverenigingen hun subsidie pas later hoeven aan te
vragen. Minder regels omdat we 2 subsidieverordeningen samenvoegen tot 1 en 6
subsidieregelingen tot 1.

3.b

Vervroegd aflossen lening 40.101508 BNG Bank
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Vervroegd aflossen van lening 40.101508 van de BNG Bank onder voorwaarde dat
de te betalen (boete)rente lager is dan de te betalen rente bij reguliere aflossing.
Samenvatting/kernboodschap
We gaan een lening bij de BNG aflossen. Voorwaarde is wel dat het te betalen
bedrag lager is dan wat we betalen als we de lening niet aflossen. Dit doen we om
een sluitende meerjarenbegroting te houden na het verwachtte wegvallen van
rente-inkomsten van de lening aan de BNG.
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3.c

Buitenplanse afwijking voor vervangen woning en bijgebouwen Hoonteweg 4
Neede
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
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 of dat er
geen verklaring van geen bedenkingen door de provincie wordt afgegeven
i.h.k.v. de Wet natuurbescherming.
Samenvatting/kernboodschap
Met een aanvraag om omgevingsvergunning is gevraagd om de herbouw van de
woning en de vervanging van de bijgebouwen Hoonteweg 4 in Neede mogelijk te
maken. Hiervoor zijn binnen het gemeentelijk beleid mogelijkheden aanwezig.
Daarom wordt voorgesteld om de afwijkingsprocedure te starten en, op
voorwaarde dat geen zienswijzen binnenkomen en de provincie de verklaring van
geen bedenkingen i.h.k.v. de Wet natuurbescherming verleend, de aangevraagde
vergunning te verlenen met een grote buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan. Voor deze aanvraag is geen ‘verklaring van geen bedenkingen’
van de gemeenteraad nodig.

4

Vergadering algemeen bestuur Regio Achterhoek 31 januari 2018
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. (over agendapunt 2) Instemmen met het verslag van 13 december 2017;
2. (over agendapunt 5) Kennis nemen van de lobby gerelateerde activiteiten;
3. (over agendapunt 6) Instemmen met het beschikbaar stellen van een
lobbybudget van € 20.000 te dekken uit de projectenreserve van Regio
Achterhoek;
4. (over agendapunt 7)
a. Instemmen met de uitgangspunten voor autonome kosten én met de
indexeringsmethodiek gemeenschappelijke regelingen als maximale
stijging van de inwonerbijdrage;
b. Kennis nemen van het procedurevoorstel én instemmen met een
afwijkende procedure ten aanzien van de begroting 2019 waarbij uiterlijk 1
oktober deze wordt aangeboden aan GS;
5. (over agendapunt 10) Instemmen dat de twee beschreven projecten worden
ingediend bij de Provincie Gelderland in het kader van de Gebiedsopgave;
6. (over agendapunt 11) Kennisnemen van de afstemmingspunten uit de poho’s.

5

Jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Het jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek vaststellen.
2. Voor de uitvoering van dit jaarplan een bijdrage beschikbaar stellen van €
80.000,-.
3. Voor het aanstellen van een regionale projectleider inkoop sociaal domein een
bijdrage beschikbaar stellen van € 15.000,-.
4. Deze bedragen te dekken uit de integratie-uitkering sociaal domein.
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Samenvatting/kernboodschap
In dit jaarplan wordt concreet beschreven welke activiteiten en projecten de
samenwerkende gemeenten in het Sociaal Domein samen gaan oppakken en
uitvoeren. Het jaarplan 2018 borduurt qua activiteiten/projecten enerzijds voort op
het jaarplan 2017 en richt zich anderzijds (nog) op het wegwerken van
achterstanden en de opbouw van de benodigde infrastructuur voor het sociaal
domein. Het jaarplan 2018 kent daarnaast ook nieuwe projecten die moeten leiden
tot regionale transformatieafspraken met aanbieders en beperking van de instroom
op een aantal onderdelen van de zorginfrastructuur (bijvoorbeeld dyslexie).
6

Convenant Reclamebelasting gemeente Berkelland en Subsidieregeling
Ondernemersfonds Berkelland 2018
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
Instemmen met het sluiten van het Convenant Reclamebelasting met de Stichting
Ondernemersfonds Berkelland en het vaststellen van de Subsidieregeling
Ondernemersfonds Berkelland 2018.
Samenvatting/kernboodschap
Het doel van dit convenant is de afspraken vast te leggen die partijen vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt om een effectieve en efficiënte
uitvoering van het ondernemersfonds te realiseren en de financiering ervan (via
reclamebelasting) te regelen. Omdat er wordt afgeweken van de Algemene
Subsidieverordening Berkelland is er ook een afzonderlijke Subsidieregeling
Ondernemersfonds Berkelland 2018 opgesteld. De verantwoording van de
ingezette middelen kan hierdoor efficiënter.

7

Ondertekenen RetailDeal
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Met het ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Mona Keijzer) een
RetailDeal ondertekenen in het kader van de Nationale Retailagenda
2. Wethouder Boer volmacht geven om de overeenkomst RetailDeal te tekenen
Samenvatting/kernboodschap
Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2015 in nauw overleg met de
brancheorganisaties een Retailagenda opgesteld. Daarin staan maatregelen
beschreven op het gebied van het ontwikkelen van sterke winkelgebieden,
investeren in mensen en kansen voor ondernemerschap. Onderdeel van de
Retailagenda is het sluiten van een RetailDeal door het Rijk met gemeenten om te
participeren in dit traject.
Een RetailDeal ondersteunt; door deelname krijgen gemeenten commitment van
het Rijk voor hun aanpak. Dit kan een stimulans zijn voor lokale partners om extra
in beweging te komen. Daarnaast kunnen gemeenten kosteloos deel uitmaken van
de leerkringnetwerken rondom actuele onderwerpen. Er is een toolkit beschikbaar
en landelijke partijen uit de Retailagenda zijn beschikbaar voor ondersteuning en
advies.
De gemeenten, waaronder de gemeente Berkelland, zullen op 19 februari
individueel de RetailDeal ondertekenen.
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Uitgangspuntennota GGD Noord en Oost Gelderland 2019
Portefeuillehouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Besluit
1. Instemmen met de uitgangspuntennota 2019 van de GGD Noord Oost
Gelderland (NOG).
2. De raad via bijgevoegde brief informeren en in de mogelijkheid stellen om een
zienswijze in te dienen.
Samenvatting/kernboodschap
De gemeente Berkelland stemt in met de uitgangspuntennota 2019 van de GGD
Noord- en Oost Gelderland. Hierin staat omschreven op welke wijze de GGD de
komende jaren gemeenten ondersteunt op het gebied van publieke gezondheid en
jeugdgezondheidszorg. In de uitgangspuntennota 2019 staat omschreven wat de
belangrijkste thema’s zijn. Vanwege de verkiezingen en het aantreden van een
nieuw GGD-NOG bestuur, is ervoor gekozen om met 2 actuele thema’s aan de
slag te gaan. Dit is het huidige Rijksvaccinatieprogramma (dat naar de gemeenten
komt) en de publieke gezondheidszorg van statushouders. Voor de ondersteuning
door de GGD betaalt de gemeente Berkelland een bijdrage per inwoner. van
44.110 inwoners in Berkelland per 31 oktober 2017 en een voorgestelde
inwonerbijdrage van € 14,30 voor 2019 betekent dit dat de bijdrage aan de GGD
NOG als volgt is opgebouwd: € 307.583 voor de JGZ en € 323.338 voor publieke
gezondheidszorg.

9

Treasurystatuut 2018
Portefeuillehouder J.B. Boer
Besluit
1. Het Treasurystatuut 2018 vaststellen
2. Intrekkken Treasurystatuut 2012
Samenvatting/kernboodschap
Een Treasurystatuut is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie
vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten.
Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf
en achteraf mogelijk.
Het Treasurystatuut van de gemeente Berkelland is geactualiseerd. Het huidige
statuut is van 2012. Daarna is o.a. de regeling schatkistbankieren decentrale
overheden ingevoerd. Dit is één van de redenen dat er een nieuw Treasurystatuut
is gemaakt.

10

Subsidieregelingen evenementen en kleinschalige activiteiten
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
De Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018
vaststellen.
Samenvatting/kernboodschap
College stelt een nieuwe subsidieregeling voor kleinschalige activiteiten en
evenementen vast. Vanwege onduidelijkheden in de oude regelingen en efficiëntie
is gekozen voor 1 nieuwe regeling. Voor evenementen zullen vanaf nu vaste
subsidiebedragen gaan gelden.

